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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou využívání hudebně 

didaktických pomůcek ve studiu oboru Hra na klavír na základních uměleckých 

školách do 5. ročníku studia. Nejprve představuje jednotlivé oblasti dětského 

psychického a psychomotorického vývoje, na nichž autorka demonstruje vazbu 

mezi vývojem dětí a pozitivními dopady použití hudebně didaktických pomůcek 

ve výuce. Těžištěm práce je následné přiblížení a návrh využití konkrétních 

hudebně didaktických pomůcek pro studium oboru Hra na klavír, tedy předmětů 

Hra na klavír a Hudební nauka, v rámci vzdělávání na základních uměleckých 

školách. Pozornost je věnována jednotlivým aspektům ovlivňujícím funkčnost 

těchto pomůcek. Dále jsou uvedeny výsledky dotazníku vytvořeného 

a rozeslaného klavírním pedagogům, na jehož základě je mimo jiné založen 

výběr popisovaných hudebně didaktických pomůcek. Práce vznikla se záměrem 

obeznámit začínající pedagogy se širokou škálou hudebně didaktických 

pomůcek. Může napomoci v lepší orientaci v dostupných materiálech 

pro pedagogickou praxi a k efektivnějšímu pojetí výuky. 
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Abstract 

The diploma thesis deals with the topic of using musical teaching aids in 

the study of piano playing at music schools up to the 5th year of study. First, it 

presents individual areas of children's psychological and psychomotor 

development, in which the author demonstrates the link between children's 

development and the positive effects of the use of musical teaching aids in 

teaching. The subsequent focus of the work is an introduction of and a proposal 

for the use of specific musical didactic aids for the study of piano playing, i.e. in 

the subjects Piano and Music Theory, in the framework of education at music 

schools. Attention is paid to individual aspects influencing the functionality of 

these aids. The results of a questionnaire created and sent to piano teachers 

are also presented, on the basis of which, among other things, a selection of the 

described musical didactic aids is based. The thesis was created with the 

intention of acquainting beginning teachers with a wide range of musical 

teaching aids. It can help with better orientation in the available materials for 

pedagogical practice and with a more effective conception of teaching. 
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1 Úvod 

Téma hudebně didaktických pomůcek a jejich využití ve studiu klavíru 

v základních uměleckých školách jsem si pro svou diplomovou práci vybrala 

na základě vlastního zájmu o tuto problematiku. Během své dvanáctileté 

pedagogické praxe na základních uměleckých školách, v zájmových kroužcích 

a soukromé výuce si stále více uvědomuji, jak důležitou roli hraje už pouhý 

přístup pedagoga a to, jakým způsobem výuku, zejména u dětí, uchopí. Zda se 

vydá pohodlnější cestou vynaložení minimálního úsilí bez ohledu na výsledky, 

anebo zvolí náročnější a dozajista pestřejší cestu, na které bude s hlavou 

otevřenou přijímat a vyhodnocovat nové podněty, ať už se to 

týká pedagogických trendů nebo zpětných vazeb jeho žáků. Zastávám názor, 

že úspěšný pedagog by neměl ustrnout ve svém vzdělávání vystudováním 

školy, ale měl by se dále aktivně vzdělávat, aby mohl žákům předávat aktuální 

informace a poznatky. Ne vždy je práce pedagoga procházkou růžovým sadem, 

o to více je žádoucí umět si zachovat nadhled, nadšení a zápal pro zvolenou 

práci. 

Není neobvyklým jevem, že s rostoucími roky pedagogické praxe učitel, 

který aktivně nevyhledává nové podněty a informace, upadá do určité rutinnosti. 

Ta sama o sobě může přispět k postupnému vyhasínání radosti z volby 

a vykonávání učitelského povolání. Tento jev je jedním z důvodů, který mě 

motivoval k výběru tématu diplomové práce. Nejen, že jsem si sama 

pro vykonávání své pedagogické činnosti chtěla utřídit informace o dostupných 

didaktických pomůckách a rozšířit si tak své obzory, ale také by tato práce 

mohla inspirovat a motivovat další začínající pedagogy k vyzkoušení 

a případnému začlenění hudebních didaktických pomůcek do své výuky, a také 

aktivnímu podílení se na jejich obměňování a rozšiřování ku prospěchu 

a lepším výsledkům svých žáků. Dalším impulsem byla skutečnost, že jsem se 

doposud nesetkala s publikací, která by zahrnovala všechny aktuálně dostupné 

pomůcky se zaměřením na studium klavíru v jeho počátcích. Dobře si 

uvědomuji proměnlivost trendů a všeobecně rychlý vývoj doby, který absenci 

této publikace může vysvětlovat, na druhou stranu si myslím, že pro 
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začínajícího pedagoga by takováto příručka mohla být dobrým základem pro 

ucelenou a efektivní výuku a odrazovým můstkem pro další vlastní tvůrčí 

činnost. 

Abych zachovala komplexnost, na kterou jsem se výše odkazovala jako 

na chybějící prvek v oblasti klavírní didaktiky, zabývám se ve své práci těmi 

hudebními pomůckami, které lze pro studium klavíru na základních uměleckých 

školách využít - tedy jak výběrem pomůcek pro předmět Hra na nástroj, tak 

Hudební nauku, která je do pátého ročníku povinná. Ohraničení od nástupu 

dítěte do školy po dokončení předmětu Hudební nauka v 5. ročníku volím 

záměrně proto, že právě toto období reflektuje jednu fázi psychomotorického 

vývoje dítěte, ve které má zásadní význam začlenění hudebně didaktických 

pomůcek do výuky. Z tohoto důvodu zařazuji do své práce charakteristiku 

obecného i hudebního vývoje dítěte. Budu se k němu vracet v průběhu popisu 

jednotlivých didaktických pomůcek jako k odůvodnění jejich přínosu v zařazení 

do výuky. 

Práci jsem rozdělila na dvě části. V první teoretické části se věnuji výše 

zmíněnému vývoji jedince předškolního a mladšího školního věku 

a charakterizování jednotlivých pomůcek odpovídajících tomuto věku včetně 

jejich využití v praxi. Ve výzkumné části jsem se dotazníkovým šetřením 

pokusila podchytit vztah klavírních pedagogů pracujících s žáky vymezeného 

věku k hudebně didaktickým pomůckám. Dále jsem zjišťovala zájem klavírních 

pedagogů o případnou novou praktickou příručku, která by zahrnovala všechny 

dostupné informace o hudebně didaktických pomůckách a jejich využití. 

Cílem práce je seznámení čtenáře s hudebně didaktickými pomůckami 

vybranými na základě výsledků dotazníku. Dále poukázání na pozitivní dopady 

začlenění didaktických pomůcek do studia klavíru za účelem zkvalitnění 

a zefektivnění celého výukového procesu. 
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2 Pohled na psychomotorický vývoj dítěte ve vztahu 

k hudebním činnostem 

Abychom lépe pochopili vývoj dítěte v prvních stádiích klavírní hry 

a dokázali na něj co nejlépe reagovat správným uchopením celé výuky, je 

nezbytné věnovat pozornost fyziologickému a psychickému vývoji. Tento vhled 

do problematiky každému pedagogovi v mnoha ohledech napomůže dosáhnout 

lepšího navázání kontaktu s dítětem, a tím i zefektivnit celý vzdělávací proces 

a komplexní rozvoj dítěte. V této souvislosti pro žáky následně cíleně volíme 

odpovídající didaktické pomůcky, které napomáhají například rychlejšímu, 

hlubšímu a dlouhodobějšímu zapamatování látky. 

Z tohoto důvodu před samotný výčet a charakteristiku hudebně 

didaktických pomůcek záměrně zařazuji kapitolu zabývající se fázemi 

psychického vývoje dítěte a jeho psychomotorických dovedností. Tuto kapitolu 

vnímám jako zásadní a uvádím ji zde z toho důvodu, aby bylo zřejmé, proč je 

vhodné cíleně některé pomůcky zařadit v tom kterém věku dítěte, nikoli je 

užívat nahodile. 

2.1 Obecný vývoj dítěte 

V této kapitole bych ráda přiblížila jednotlivé aspekty fyzického 

a psychického vývoje dětí, konkrétně se více zaměřím na děti mladšího 

školního věku. Toto věkové vymezení volím záměrně, jelikož právě v tomto 

období se jeví využití didaktických pomůcek v klavírní hře a hudební výuce jako 

přínosné a má velký význam z pohledu dalšího rozvíjení dovedností dítěte. 

K tomuto tvrzení se v kapitole budu dále odkazovat, a to na základě odborné 

literatury.  

Školní věk dětí vymezuje období povinné školní docházky, tedy od 6-7 let 

do 15. roku dítěte. Tato životní etapa je provázena jak fyzickým tak psychickým 

vývojem a má velký dopad na další směřování každého jedince. Školní věk 

dítěte můžeme pro lepší orientaci dělit podle společných rysů jednotlivých etap 

na dílčí úseky vývoje. Ty sledují zejména biologické a psychologické změny, 

vývoj kognitivních procesů, emoční vývoj a socializaci jedince. 
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Existují různá, avšak vzájemně si neodporující dělení školního věku dětí. 

Odchylky můžeme sledovat spíše v počátcích školní docházky.  Například 

M. Vágnerová1 dělí školní období na tři etapy: raný školní věk od 6 do 9 let, 

který charakterizuje získáním a zvládnutím nové sociální role – role školáka, 

získáním základu vzdělanosti (žák umí číst, psát, počítat). Dalším obdobím je 

střední školní věk, který trvá od 9 do 11 - 12 let, tedy končí přechodem na 

2. stupeň základní školy, případně víceleté gymnázium. Toto období je 

v porovnání s předchozím a následujícím obdobím klidnější, děti si utvářejí své 

pozice v kolektivu, ať už školním či volnočasovém. Starší školní věk končí 

završením povinné školní docházky, tedy 15. rokem dítěte. Mluvíme o období 

pubescence, ve kterém dochází k akceleraci fyzického vývoje (přechod mezi 

dítětem a dospělým) a které se také projevuje změnou myšlení a prožívání. 

Jiné dělení uvádějí například J. Langmeier, D. Krejčířová2 nebo J. Čáp 

a J. Mareš3, z jejichž dělení budu v následující specifikaci mladšího školního 

věku vycházet. Tito autoři ve svých publikacích dělí školní období na mladší 

školní období odpovídající prvnímu stupni povinné školní docházky (1. - 5. třída) 

a období dospívání (období pubescence a adolescence), nebo pubertu a 

adolescenci. Konec druhého zmíněného období shodně uvádějí k 20. roku 

jedince. 

Tato detailnější dělení stručně uvádím pro získání uceleného pohledu 

na vývoj dítěte. Pro účel této práce však není podstatné přesné věkové 

rozčlenění, ale psychomotorické proměny dítěte, které tato období provázejí, 

a na které klavírní pedagogika a pedagogika hudební nauky reaguje (nebo by 

měla reagovat) odpovídajícím způsobem výuky. 

                                                           

1 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Vyd. 2., dopl. a přeprac. 

Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2153-1. 

2 LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 1998. 

Psyché (Grada). ISBN 80-7169-195-x. 

3 ČÁP, Jan a Jiří MAREŠ. Psychologie pro učitele. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-

7367-273-7. 
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Mladší školní období 

Mladším školním věkem rozumíme podle J. Langmeiera, D. Krejčířové4 

takové období, jehož spodní hranici určuje nástup dítěte do základní školy, tedy 

6 – 7 let a končí nástupem pubescence, tedy 11. až 12. rokem dítěte. Toto 

období odpovídá prvnímu stupni povinné školní docházky.  

Před započetím povinné školní docházky řeší rodiče otázku, zda je jejich 

dítě ve svém vývoji dostatečně vyspělé, aby zvládlo přechod do pro něj zcela 

jiného režimu, tedy nástup do první třídy. Pro tuto problematiku se již zažily 

termíny „školní zralost“ a „školní připravenost“, i když občas ještě stále dochází 

k jejich zaměňování, či naopak nerozlišování jednoho od druhého. Školní 

zralostí chápeme dosažení určitého stupně vývoje, který je jedním 

z předpokladů k úspěšnému přijmutí a zvládnutí role školáka. Zralost dítěte 

můžeme nejjednodušeji posuzovat podle dosažené výšky a hmotnosti, toto 

kritérium je však nejméně spolehlivé a podle provedených studií nepřináší 

jasnou spojitost s vyspělostí dítěte. Všimnout si však můžeme první větší 

proměny tělesné konstituce. Mění se tělesné proporce prodloužením končetin, 

v poměru ke zbytku těla se zmenšuje velikost hlavy a na trupu již zřetelně 

rozlišíme hrudník a břicho. Pravděpodobně nejvýznamnějším činitelem je zrání 

centrálního nervového systému, které se vyznačuje změnou reagování dítěte 

na přicházející podněty, větší emoční stabilitou a seberegulací jak v chování, 

tak řízení pozornosti na požadovanou činnost. Centrální nervový systém má 

také vliv na rozvoj motorické a senzomotorické koordinace. Dítě se celkově 

stává obratnějším – pohyby jsou úspornější, přesnější, nepůsobí „rozevlátě“. 

Všechny tyto proměny uvádím proto, že odůvodňují a podporují obecný názor 

na to, že období přechodu mezi předškolním a školním věkem dítěte je více než 

vhodné pro započetí hry na hudební nástroj. Schopnost zvládnutí jemnějších 

pohybů již umožňuje  manipulaci s nástrojem nebo jeho obsluhu a zvládnutí 

těchto úkonů následně pozitivně ovlivňuje dětskou psychiku. V případě, že 

                                                           
4 LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 1998. 

Psyché (Grada). ISBN 80-7169-195-x.  Str. 115, 138 
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bychom výuku nástroje u dítěte započali ještě dříve, může případný nezdar 

negativně ovlivnit další vztah dítěte ke hře na nástroj. 

Zráním určitých oblastí mozku se také rozvíjí zrakové a sluchové 

vnímání, které je zásadní pro učení se čtení a psaní a správné přijímání 

a interpretaci těchto informací. U zraku je toto vnímání podmíněno schopností 

ovládat akomodaci oční čočky, což ovlivňuje přesnost vidění na různou 

vzdálenost5. Přeostřování zraku na blízkou vzdálenost klade jisté nároky 

na pozornost dítěte, což je jeden z důvodů, proč v počátku školní docházky dítě 

dlouho nevydrží u prohlížení malých obrázků, či drobného textu. Je pro něho 

činností nepřiměřeně náročnou a tedy nekomfortní, což může vyvolat nelibost 

k celé činnosti. I z tohoto důvodu, pokud pracujeme s mladšími žáky (v základní 

umělecké škole PHV, 1., někdy i 2. ročník), volíme pomůcky, které mají větší 

obrázky s méně detaily, nabízejí větší font notového materiálu (lze zvětšit na 

kopírce) a textu samotného. Všechny tyto změny a přizpůsobení materiálů 

a pomůcek podmiňují lepší adaptaci na školní prostředí, tj. úspěšný start dítěte 

v nové roli školáka s odpovídajícími povinnostmi. 

Školní připravenost vnímáme jako soubor určitých postojů a dovedností, 

které nastupujícímu školákovi umožňují lepší přijetí nové role. Postoje 

a dovednosti se týkají určitých norem chování, které škola od dítěte očekává, 

navazování a udržení vztahů s vrstevníky, dospělými, a odpovídající 

komunikaci s nimi. 

To, zda je dítě zralé a připravené pro nástup do školy, významně 

ovlivňuje prostředí, ve kterém do té doby vyrůstalo – tedy zásadním způsobem 

rodina a blízké okolí, případně mateřská škola. Tím, že dítě přijímá nové 

informace a postoje zejména nápodobou, je velmi důležité, jaké hodnoty jsou 

v rodině nastaveny, jaký zaujímá postoj ke vzdělávání, jaké jsou v rodině 

zavedené normy chování, zda se jedná o podnětné prostředí atp. Dítě toto 

chování podvědomě napodobuje a učí se takto jednat, tudíž se pro něj stává 

jakousi normou, se kterou vstupuje do školního prostředí. V tomto novém 

                                                           
5
 ČÁP, Jan a Jiří MAREŠ. Psychologie pro učitele. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-

7367-273-7. 
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prostředí pak podle svých předchozích zkušeností jedná s ostatními a právě 

podle předchozích zkušeností zde může (ale nemusí) docházet k určitým 

rozdílům mezi zažitým chováním v rodině a očekávaným chováním ze strany 

školy. Dalším předpokladem k úspěšnému započetí povinné školní docházky je 

úroveň jazykových kompetencí dítěte. Kvalitní slovní zásoba a schopnost 

rozlišovat význam různých sdělení jsou žákovi dobrým základem pro správné 

pochopení učitelových požadavků. V opačném případě je dítě zmatené, cítí se 

nejisté, jelikož nechápe, co od něj učitel žádá a očekává. V tomto ohledu 

se přikláním k názoru, že hudba a hra na hudební nástroj může velmi příznivě 

ovlivnit hladší přechod do školních lavic. Může být do jisté míry účinným 

komunikačním prostředkem mezi žákem a učitelem právě z toho důvodu, že 

na nás působí, aniž bychom ji museli verbálně „tlumočit“. Žáci se tak například 

díky motivkům, které učitel v různých situacích opakuje, učí „požadavkům“ 

učitele, a to pouze díky zvolenému charakteru (dur/moll, tempo, hlasitost, ..). 

Otázku zralosti a připravenosti dítěte pro nastoupení do školy zmiňuji 

z toho důvodu, že pro následný zdravý vývoj a rozvoj dítěte hraje významnou 

roli školní úspěšnost, v opačném případě školní neúspěšnost. Začínající školák 

má stále silnou potřebu úspěchu a následné pochvaly a v třídním kolektivu je 

oproti rodinnému prostředí jasně patrné, zda látku zvládá, je šikovné, či nikoli. 

V případě špatného vyhodnocení se mohou již v tomto věku objevit první 

známky neurotických projevů a poruch chování. 

Ačkoli mladší školní věk dítěte můžeme v porovnání s předškolním 

věkem a starším školním věkem hodnotit jako klidnější vývojové období, vývoj 

dítěte plynule pokračuje a i zde dochází k pokrokům, často zásadním pro jeho 

další směřování v budoucnosti a utváření vlastní osobnosti. 

Co se týče tělesného vývoje, postupně děti nabývají svalovou hmotu, 

zlepšuje se koordinace pohybů, hrubá i jemná motorika, tolik důležitá pro 

manipulaci s menšími předměty užívanými ve školním prostředí (např. sešit, 

tužka, guma, ..). Díky tomu děti nacházejí zálibu v pohybových a jiných 

aktivitách, kde mohou uplatnit svoji sílu a obratnost. I zde, stejně jako 

u ostatních složek vývoje, platí závislost dětí na přítomnosti podnětného 



 

8 

 

a podporujícího prostředí, díky kterému mají větší chuť ke zlepšování svých 

dovedností. Tedy důsledkem přítomnosti, či nepřítomnosti motivace mohou 

vznikat fyzické dovednostní rozdíly mezi jednotlivými dětmi. Školní věk 

označuje Erik Erikson (profesor vývojové psychologie, autor psychosociálního 

epigenetického diagramu) jako období píle a snaživosti6, ve kterém je tedy pro 

dítě důležité usilovat o lepší výkon, zažití pocitu úspěchu a získání pochvaly, 

která dále bude fungovat jako vnější stimul k dalšímu sebezdokonalování. 

Právě tohoto znaku charakteristického pro toto období můžeme u dětí využít 

k započetí rozličných zájmových činností, díky kterým postupně zjišťují, co je 

baví a přitahuje, a ve kterých se zcela přirozeně zdokonalují (například hudební 

kroužek). Děti, které naopak nezažívají pocit úspěchu, mají tendenci se těmto 

aktivitám stranit, a v důsledku toho u nich nedochází k patřičnému rozvoji. 

Vzniká tak jistý začarovaný kruh, který brzdí všestranný vývoj dítěte. V tomto 

případě je zapotřebí dítě citlivě povzbudit a dodat odvahu pro opětovné 

zapojení se do činnosti. Na rozdíl od předškolního věku, ve kterém dítě pouze 

rozlišuje, zda úkol splnilo-nesplnilo, mladší školní věk je období, kdy si děti již 

dobře uvědomují rozdíly mezi svými výkony a výkony spolužáků, jsou schopné 

je porovnávat a záleží jim nejen na splnění úkolu, ale i na jeho dobrém 

provedení. I tento nový postoj můžeme dobře využít hned v počátcích výuky hry 

na nástroj, kdy využíváme zejména metodu učení se nápodobou. Učitel hraje 

elementární cvičení, žák opakuje a snaží se porovnat a vyhodnotit učitelův 

a svůj výkon. Na základě tohoto posuzování nebo hodnocení si vytvářejí 

představu o své úspěšnosti, a tedy podle toho se sami hodnotí.  

Kromě senzomotorického rozvoje ve školním věku zaznamenáváme 

i velký vývoj smyslového vnímání, a to zejména zrakového a sluchového. 

Děti jsou zvídavé, vše zkoumají, vyptávají se a jsou schopné zaměřit svoji 

pozornost vůči předmětu jejich zájmu. Můžeme tedy již mluvit o cíleném 

pozorování. Pokud na tento fakt nahlédneme z úhlu výuky hry na nástroj, toto 

cílené pozorování přímo ovlivňuje a rozvíjí schopnost soustředit se na danou 

činnost – hru na nástroj. Přijímaný podnět (obraz, zvuk) navíc děti dokáží 
                                                           
6 ČÁP, Jan a Jiří MAREŠ. Psychologie pro učitele. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-

7367-273-7. 



 

9 

 

zpracovat více detailněji, například kromě hlavního motivu obrázku zkoumají 

i jeho další prvky, které na první pohled nejsou dominantní. Sluch je dalším 

velkým zdrojem dětského objevování. Mezi 5. a 7. rokem se rozvíjí fonologická 

senzitivita, což je schopnost rozlišovat zvukovou podobu mluvené řeči (slova, 

slabiky, jejich začátek a konec, případně jednotlivé fonémy)7. U dětí 

nastupujících do základní školy můžeme sledovat postupné rozvíjení vět 

ve složitější souvětí, zlepšení mluveného projevu a s tím související velký 

nárůst slovní zásoby. Tohoto můžeme využít v lehkém začleňování hudební 

teorie a italského názvosloví. Měli bychom však mít stále na paměti věk dětí 

a praktickou výuku doplňovat termíny hudební teorie promyšleně a přiměřeně. 

Pro předškolní dítě je typické jeho zaměření na přítomný okamžik, je 

pro něj hlavní, co se děje teď. Školák již začíná lépe srovnávat časovou 

posloupnost. Je schopný si vybavit, co se stalo dříve a co následovalo. Děti 

tedy dokáží lépe pracovat s představivostí a schopností vybavit si z paměti 

události, které se odehrály dříve. Díky tomu například jejich vyprávění příběhu 

dostává uspořádanější podobu a jako posluchači se můžeme již lépe orientovat. 

Lepší představivost souvisí i se změnou myšlení. Zatímco u předškolních dětí 

mluvíme o intuitivním, prelogickém myšlení, mladší školáci jsou již schopni 

logických operací bez závislosti na dříve viděné formě. I tak je ovšem jejich 

myšlení vázáno na realitu. Děti mají aktivní zájem o poznávání všeho 

konkrétního, čím jsou obklopeny, objevují pravidla, podle kterých věci fungují, 

a rády si tyto skutečnosti ověřují. Proto zejména v počátcích školní docházky je, 

nebo by výuka měla být, koncipována na principu názornosti, aby děti výkladu 

snáze porozuměly a následně si informace lépe zapamatovaly. V ideálním 

případě spojujeme vjem vizuální – vidí, sluchový – slyší, co o daném předmětu 

učitel říká a zážitkový – ihned informaci ověří vlastní činností. Toto propojení 

viděného – slyšeného – prožitého je jedním ze základních stavebních kamenů 

moderní pedagogiky ve výuce hře na nástroj a hudební výchově vůbec. 

                                                           
7
 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Vyd. 2., dopl. a přeprac. 

Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2153-1. 
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Od nástupu do základní školy a během prvních pěti let se mění způsob 

myšlení a uvažování. V důsledku nárůstu znalostí se vyvíjí induktivní 

uvažování, tedy dochází k lepšímu chápání souvislostí mezi předměty8. Podle 

svých předešlých zkušeností a vazby na realitu děti volí kritérium, podle kterého 

klasifikují své znalosti a poznatky. Jedním z kritérií mohou být shodné, nebo 

podobné viditelné znaky předmětů, dalším například účel použití. Od 6ti do 12ti 

let také postupně dochází k rozvoji paměťových funkcí. Zvyšuje se kapacita 

paměti, děti se učí strategie učení a jejich efektivní používání. Od nástupu do 

školy žáci k zapamatování využívají metodu opakování (opět můžeme 

vztáhnout na výuku klavíru, kde nejprve napodobují hru učitele a následně 

opakováním ukládají naučený prvek do paměti), později strategii uspořádání 

informací či vybavování na základě asociací. Často s pomocí učitele či rodičů 

využívají mnemotechnické pomůcky. V mladším školním věku opět platí vazba 

na známé věci, situace, tj. učí se lépe, pokud pracují se známým předmětem. 

Ve své práci budu vycházet z dělení podle J. Čápa a J. Mareše právě 

z toho důvodu, že pokrývá první stupeň základní školy, tedy první čtyři až pět let 

studia na základních uměleckých školách, pro které jsou dále zmiňované 

hudebně didaktické pomůcky vhodné. 

                                                           
8
 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Vyd. 2., dopl. a přeprac. 

Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2153-1. 
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2.2 Hudební hledisko vývoje dítěte 

Bližší pohled na vývoj dítěte nám nabízí hudební hledisko vývoje. 

Hudební vývoj chápeme jako proces utváření poměrně stálých a nevratných 

změn v psychických strukturách a funkcích jedince, který je závislý na jeho 

osobní vybavenosti, komunikaci s hudebním prostředím, na intenzitě a kvalitě 

hudebně výchovných podnětů. Hudební vývoj zahrnuje kontinuum evoluce 

od jednoduchých hudebních procesů ke stále hlubšímu, přesnějšímu 

a plnějšímu zpracování hudby v psychice, k dokonalejšímu hudebnímu vnímání, 

poznávání a prožívání hudby i k dokonalejším hudebním úkonům.9 

Podobně, jako je tomu v obecném vývoji jedince, dělíme i hudební vývoj 

do jednotlivých etap podle charakteristických rysů pro každé období. 

Podle M. Holase10 dělíme hudební vývoj jedince do 18 let následovně: 

1) prenatální věk - 1 rok – orientace ve zvukovém prostoru 

2) 1,5 – 6 let – orientace v tónovém prostoru 

a) 1,5 – 4 roky – fáze difúzní 

b) 4 – 6 let – fáze srovnávací 

3) 7 - 18 let – orientace v hudebním prostoru 

a) 7 – 10 let fáze analyticko-syntetická = přípravná, statická 

b) 11 – 14 let fáze evoluční = akcelerační, dynamická 

c) 15 – 18 let fáze systémová 

  

                                                           
9
 SEDLÁK, František a Hana VÁŇOVÁ. Hudební psychologie pro učitele. Praha: Karolinum, 

2013. ISBN 978-80-246-2060-2. 

10 HOLAS, Milan. Hudební nadání aneb Otázky hudebně psychologické diagnostiky. Praha: 

Akademie múzických umění, 1994. ISBN 80-85883-007. 
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Dalším hlediskem hudebního vývoje jedince je rozčlenění dle 

pedagogických požadavků11. Toto dělení je zaměřeno na nejdůležitější období 

hudební ontogeneze – mládí, čili úsek od narození do 20. až 22. roku života, 

jelikož právě v tomto období je jedinec systematicky výchovně ovlivňován 

nejsilněji různými vzdělávacími institucemi. 

Hudební vývoj pak členíme následovně: 

1) Předškolní věk (narození – 6 let) 

a) Období nemluvněte a batolete (0 – 3 roky) 

b) Období návštěvy mateřské školy (4 – 6 let) 

2) Mladší školní věk (6 – 11 let) 

3) Střední školní věk (12 – 15 let) 

4) Starší školní věk (15 – 20, 22 let) 

Období mateřské školy a mladšího školního věku dítěte 

V podrobnější charakteristice se opět, stejně jako u obecného vývoje, 

zaměřím na přechod z předškolního období a mladší školní věk dítěte. 

Již v období 4-6 let, kdy dítě ve většině případů navštěvuje mateřskou 

školu, dochází k velkému posunu hudebního vývoje. Jednak je dítě ovlivňováno 

novým sociálním prostředím mateřské školy, jednak dochází k vývoji 

biologickému. Pokud dítě navíc navštěvuje mateřskou školu, ve které je 

zajištěna kvalitní výchova i z pohledu hudební výchovy, děti získají dobrý základ 

pro svůj další hudební rozvoj. V tomto předškolním období se rozvíjí schopnost 

sluchové analýzy pro rozlišování výšek různých tónů, od šesti let se dokonce 

zdvojnásobuje (A. V. Zaporožec)12. S postupným sílením hlasivkového svalstva 

se rozvíjí elementární pěvecké dovednosti a zvyšuje se jistota při tvoření tónu. 

                                                           
11

 SEDLÁK, František a Hana VÁŇOVÁ. Hudební psychologie pro učitele. Praha: Karolinum, 

2013. ISBN 978-80-246-2060-2. 

12
 SEDLÁK, František a Hana VÁŇOVÁ. Hudební psychologie pro učitele. Praha: Karolinum, 

2013. ISBN 978-80-246-2060-2. 
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Z hlediska pěveckých dovedností je v předškolním věku hlavním úkolem 

vypěstovat u dítěte dle jeho možností čistý zpěv, což nadále přetrvává a 

soustavně se procvičuje i v rámci základní školy. V klavírní výuce schopnost 

rozlišování výšek tónů dobře využijeme pro následnou lepší orientaci 

na klaviatuře, nebo například pro uvědomění si rozdílu mezi melodickou linkou 

a doprovodem. Na základě pravidelného poslechu a vlastní interpretace 

různých melodií a písní u dětí postupně dochází k rozšiřování hlasového 

rozsahu, a tedy kromě písniček s větším rozsahem si mohou zpívat i melodie 

hraných skladbiček, což velmi podporuje nejen jejich lepší zapamatování, ale 

i vědomé sledování stoupající a klesající melodie v propojení s hlasivkovým 

aparátem. Podle prostředí, ve kterém se dítě pohybuje, je schopno soustředěně 

aktivně poslouchat hudbu přiměřenou věku a již dovede ve slyšené hudbě 

rozlišit základní emoce (veselá, smutná, rozzlobená, polekaná). Dítě tak 

zjišťuje, že i hudba může vyjadřovat určitou náladu a ta se v průběhu skladby 

může měnit. V souvislosti s vnímáním nálad poslouchané hudby můžeme 

ke konci předškolního věku zařadit i mollový („smutný“) tónorod, který opět 

opíráme o poslechovou zkušenost a zpětnou reprodukci slyšeného. Jak jsem 

zmínila již v kapitole obecného vývoje, s nástupem do školy se u dětí vyvíjí 

schopnost přeostřování zraku na různé vzdálenosti. Také již zvládají 

na vizuálních objektech rozlišit pozice nahoře-dole. Stranové rozlišení je však 

náročnější operací, která závisí na zrání pravé mozkové hemisféry a rozvíjí se 

ve věku 6-7 let13. Záměrně uvádím tato dílčí stádia vývoje zraku dětí, jelikož 

objasňují, proč dochází k jistým nepřesnostem v jejich psaném (kresleném) 

projevu. Proto pokud učíme děti malovat grafické symboly, jako například noty, 

pomlky, klíče, atp., trpělivě ukazujeme správnou podobu těchto symbolů, 

nelpíme však nekompromisně na vzorném provedení pravolevé orientace, která 

se teprve vyvíjí a dozrává. 

Současně s motorickým a senzomotorickým vývojem se u dětí tvoří 

základní předpoklady pro hru na hudební nástroje. Podle zkušeností světových 

pedagogů je dokonce vhodné a žádoucí s výukou hry na hudební nástroj začít 
                                                           
13 ČÁP, Jan a Jiří MAREŠ. Psychologie pro učitele. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-

7367-273-7. 
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již v předškolním věku. V případě započetí výuky hry na nástroj v předškolním 

věku je zapotřebí volit takovou vhodnou formu výuky, která má pro takto útlý 

věk dítěte své specifické nároky (viz kapitola 2 této práce). Bereme tedy zřetel 

na fyzické i psychické aspekty vývoje dítěte (celkově menší koordinace pohybů, 

schopnost soustředit se po kratší dobu apod.). Pokud je to možné, volíme 

zmenšenou verzi hudebního nástroje určenou právě takto malým dětem. 

Pro názornost mohou dobře posloužit následující ukázky různých 

nástrojů, které jsou svou velikostí přizpůsobené malým muzikantům. 

 

Obrázek č. 1: Housle - různé velikosti 

 

 

Obrázek č. 2: Kytara - různé velikosti 
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Kromě jasně zřetelných fyzických odlišností dětí oproti starším školákům 

je pro kvalitní výuku nutné znát psychické procesy, a podle toho volit uchopení 

a formu výuky. Například vyučujeme-li děti 4-5leté, dokáží se soustředit 

pouhých 20 minut, u dětí 5-6letých se doba jejich koncentrace pohybuje kolem 

30 minut14. S přibývajícím věkem dětí postupně schopnost udržet pozornost 

roste, vždy bychom ale měli respektovat fyzické potřeby dítěte a případnou 

únavu nepřehlížet. Pro tyto účely je vhodné mít připravenou zásobu 

odpočinkových hudebních aktivit. 

Jak již bylo zmíněno výše, nástupem dítěte do základní školy dochází 

v rámci vyučovacích hodin k soustavnému rozvíjení záměrné pozornosti, která 

se výrazně prodlužuje. Pokud tento fakt ve výuce hry na nástroj či hudební 

výchově využijeme a zvolíme pro děti v rámci vyučovací hodiny činnosti 

a hudbu jim blízkou, docílíme tím dle mého názoru ideálního stavu, ve kterém 

jsou děti ponořené do činností, které je baví a neuvědomují si vzdělávací 

podtext prováděných aktivit. Vzdělávání je tedy z pohledu učitele řízené, 

z pohledu žáků bezděčné a zároveň aktivní, což přispívá k hlubšímu ukládání 

získaných poznatků.  

U dětí mladšího školního věku je velmi důležité uchopení výuky pro 

všestranný hudební rozvoj. Dětem by měla být nabídnuta široká škála 

různorodých aktivit, aby si každé mohlo hledat a najít to, co ho přitahuje, 

případně v čem vyniká. Děti si osvojují pěvecké návyky, soustředěný poslech, 

který napomáhá vytváření hudebních představ, celkovou představivost, tělesné 

pohyby reagující na znějící hudbu, rozvíjejí jemnější motoriku a podobně. 

S postupným přechodem do analytického vnímání děti lépe chápou hudbu a její 

průběh, dokáží ji přesněji analyzovat, a to i díky rostoucí kapacitě hudební 

paměti. V závislosti na množství přijímaných nových hudebních podnětů u žáků 

podporujeme vlastní hudební tvořivost a necháváme dostatečný prostor pro 

                                                           
14 JANŽUROVÁ, Zdena, Luboš SLUKA a Milada BOROVÁ. Klavírní školička pro děti 4-7 leté: 

pedagická publikace s metodickým návodem pro výuku předškolníchj a raně školních 

dětí na LŠU se zaměřením i ke čtyřruční hře a ke hře z listu. 3. uprav. vyd. Ilustroval 

Josef PALEČEK. Praha: Panton, 1989. 
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seberealizaci. I když jako pedagogové už víme a máme zkušenost, že „tudy 

cesta nevede“, nebereme dětem radost z objevování a necháme je zkoušet 

jejich nápady a až poté je případně citlivě usměrňujeme. 

  



 

17 

 

3 Hudebně didaktické pomůcky 

Chceme-li vymezit pojem didaktická pomůcka, můžeme si položit otázku: 

„Co vše napomáhá k efektivnější výuce, lepším studijním výsledkům 

a v neposlední řadě motivuje žáky?“ V dnešní době máme opravdu širokou 

nabídku využitelných materiálů a je jen na učiteli, jak s těmito materiály bude 

zacházet ku prospěchu žáků. Didaktické pomůcky můžeme dělit a klasifikovat 

podle různých kritérií. První, které nás pravděpodobně napadne, je dělení podle 

oboru nebo předmětu, tedy podle zaměření (například didaktické pomůcky 

pro český jazyk). Dále bude rozhodovat věk cílové skupiny, pro kterou jsou 

pomůcky zamýšlené. Toto kritérium by mělo korespondovat s aktuálními 

poznatky vývoje jedince, tedy jiné pomůcky budou dobře fungovat u dětí a zcela 

odlišné u středoškoláků. Na toto kritérium by mohlo navazovat dělení pomůcek 

na konkrétní (materiální, například míč) a abstraktní (nemateriální, například 

představa klapotu kopyt). Tato dělení by mohla pokračovat dále a dále, ale pro 

účel mé práce dělení pomůcek není stěžejní i z toho důvodu, že každému 

učitelovi může vyhovovat jiné členění. Problematiky jsem se však dotkla proto, 

že v druhé části své práce na základě rozeslaného dotazníku zjišťuji, jaké 

hudebně didaktické pomůcky pedagogové vnímají například jako vhodnější pro 

domácí užití, jaké využívají pro mladší školáky, zda jde o konkrétní (materiální) 

pomůcky, nebo abstraktní atp. 

Ve své práci se zaměřím na hudební didaktické pomůcky, konkrétně 

na ty, které jsou dobře využitelné a přínosné ve studiu oboru Hra na klavír 

na základních uměleckých školách, tedy v předmětech Hra na klavír a Hudební 

nauka. Na základě své pedagogické praxe již mám určité poznatky ohledně 

vzdělávacích výstupů s jednotlivými hudebně didaktickými pomůckami, avšak 

pro účel této práce jsem se rozhodla opřít o informace získané z dotazníkového 

šetření, které jsem za tímto účelem vytvořila a rozeslala, a tedy i výčet 

a charakteristiku jednotlivých pomůcek volím na základě výsledků dotazníku. 

Podívejme se nyní blíže na koncept základních uměleckých škol, 

konkrétně hudebního oboru. Děti jsou v pěti či šesti letech na základě 

talentových zkoušek přijímány do přípravného studia na jeden až dva roky dle 
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věku dítěte. V přípravných ročnících probíhá výuka skupinově. Hravou formou, 

která je pro tento věk více než přirozená, se děti prostřednictvím říkadel, 

písniček, rytmických ozvěn, hudebně pohybových aktivit apod. seznamují 

s hudebním světem. 

Na konci první třídy povinné školní docházky vykonávají v základní 

umělecké škole postupové zkoušky do prvního ročníku I. cyklu základního 

studia, kde již výuka probíhá individuálně na zvolený nástroj, a to sedm let v I. 

a čtyři roky v navazujícím II. cyklu. Kromě hodin nástroje děti od prvního ročníku 

povinně dochází na Hudební nauku, která dále systematicky rozvíjí a prohlubuje 

jejich hudebně teoretické znalosti a dovednosti.  Hudební nauku děti navštěvují 

do pátého ročníku souběžně s výukou nástroje. Po kvantitativní stránce děti 

získají všeobecné hudebně teoretické vzdělání a měly by být po této stránce 

připraveny pro další vzdělání v oblasti hudby, například na konzervatoři. 

Navzdory skutečnosti, že děti současně navštěvují kromě svého hlavního 

oboru (nástroje) i Hudební nauku, se velmi často setkávám s jistou distancí 

mezi těmito předměty. Místo toho, aby se v praxi nástrojové dovednosti 

komplementárně doplňovaly o hudebně teoretické znalosti a naopak, děti často 

vnímají tyto předměty jako dva paralelní, bez užšího propojení a vazeb. Tomuto 

faktu částečně napomáhá směřování obsahu Hudební nauky v tom smyslu, že 

nepřihlíží k nástrojovému zaměření každého jedince, ale je jakýmsi učebním 

průsečíkem společným pro všechny nástroje. Přitom právě propojení získaných 

teoretických poznatků a jejich okamžité uplatnění v praxi, tedy v živé hudbě, 

má pro děti zásadní význam. Jednak z důvodu, že samotná hudební teorie je 

pro děti pouhým souborem abstraktních a tedy těžko uchopitelných informací, 

se kterými v mladším školním věku neumí operovat, jednak z důvodu absence 

propojení látky s konkrétním nástrojem, na který se učí hrát. 

Během své výuky jsem následně často svědkem toho, že s dětmi 

například hraji skladbičku s určitým předznamenáním a ačkoli tuto látku mají 

v rámci Hudební nauky probranou, nepřiměřeně dlouho společně hledáme 

cestu k tomu, jak zní například nota f1 s křížkem (tedy fis1) oproti notě f1 

a následným hledáním odpovídajících kláves na klaviatuře. Chybí tedy 
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pravidelné posilování provázanosti činností slyším - vidím - hmatám, stejně tak 

jako bezprostředního prožitku vytváření znějící hudby (daného nástroje), i když 

jde třeba pouze o poslech základního tónu oproti zvýšenému tónu. Tedy 

o propojení rozumového, haptického a sluchového prožitku. 

V průběhu mapování hudebních didaktických pomůcek jsem zjistila, 

že záběr je velmi široký. Nejprve nastíním své hledisko členění hudebně 

didaktických pomůcek a následně se zaměřím na ty, které jsou využitelné 

pro studium klavíru, tedy v předmětech Hra na klavír a Hudební nauka, 

a zároveň je shledávám podle výsledků dotazníku jako nejpřínosnější. 

Tyto blíže představím, uvedu jejich pozitivní vliv na vývoj žáka a příklady jejich 

využití ve výuce. 

Ke každé pomůcce přiložím obrazový příklad, jelikož ne vždy je zcela 

jasné, co se pod kterým označením skrývá. Doplňující obrázky jsem čerpala 

zejména z internetových zdrojů. Vzhledem k faktu, že většina pomůcek je 

zároveň prodejná, jednotlivé weby záměrně snižují kvalitu náhledů, aby se 

zabránilo plagiátorství. Tímto vysvětluji u některých použitých obrázků jejich 

zhoršenou kvalitu. 

Rozdělení hudebně didaktických pomůcek: 

1) materiální x nemateriální 

2) vhodné pro využití při výuce x vhodné pro využití v domácím 

prostředí 

3) vhodné pro výuku předmětu Hra na klavír x vhodné pro výuku 

předmětu Hudební nauka 

Jak jsem již uvedla v úvodu této kapitoly, dělení didaktických pomůcek je 

do jisté míry subjektivní záležitostí, a proto mé dělení nemusí souznít s názory 

jiných pedagogů. Právě toto dělení však uvádím z toho důvodu, že se jím 

zabývám v některých otázkách dotazníku v následující kapitole. 
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Výčet hudebně didaktických pomůcek záměrně řadím dle četnosti využití 

a oblíbenosti u pedagogů, a to na základě výsledků jedné z otázek dotazníku. 

Výčet hudebně didaktických pomůcek: 

 metronom 

 karty a kartičky do velikosti A6 

 práce s představou 

 audio a videonahrávky, návštěva koncertu 

 hudebně pohybové aktivity 

 improvizace 

 skripta a tištěné materiály (učebnice, pracovní sešity) 

 intonace a fonogestika 

 verbální a deklamační pomůcky 

 Orffův instrumentář 

 interaktivní technologie a aplikace chytrých zařízení 

 magnetické a popisovací tabule 

 nástěnné tabule, plakáty, papírové tabulky (A4, A5) 

 hudební kostky 

 Boomwhackers, Bobotubes 

 hudební domino 
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Následující podkapitoly již věnuji konkrétnímu popisu jednotlivých 

pomůcek využitelných pro studium klavíru. Vzhledem k tomu, že vyučuji pouze 

předmět Hra na klavír a nikoli Hudební nauku, mám k prvnímu zmíněnému 

předmětu mnohem blíže jak v teoretické, tak praktické rovině, a tedy i v popisu 

budu vycházet ze svých zkušeností z praxe. 

3.1 Metronom 

Metronom je jednou ze základních učebních pomůcek většiny muzikantů 

a tedy i hudebních pedagogů. Je to mechanické, elektromechanické, nebo 

elektrické zařízení, které rovnoměrně odklepává puls skladby, písně, říkadla, 

jednoduše čehokoli, co má (nebo by mělo mít) stálé tempo. Tato jeho vlastnost 

tedy vylučuje plynulou změnu tempa odklepávání bez manuálního zásahu 

a přenastavení tempa uživatelem. 

Jeho historie sahá do počátku 19. století, kdy ho na popud Ludvika van 

Beethovena vynalezl a zkonstruoval německý hudebník a vynálezce Johann 

Nepomuk Mätzel. V dnešní době si můžeme zvolit mezi výše zmíněnou 

mechanickou, elektromechanickou, nebo elektrickou verzí metronomu, přičemž 

každá má svá pro a proti. 

 

Obrázek č. 3 - Mätzelův mechanický metronom 
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Mechanický metronom má v dřevěném těle zabudovaný jednoduchý 

hodinový strojek s pružinou, která se citlivě natahuje klíčkem. V přední části těla 

je pak umístěno kyvadlo se závažím, které se díky posunu nahoru po kyvadle 

kýve pomaleji, dolů rychleji. Díky tomuto mechanismu je mechanický metronom 

náchylný k poškození neopatrným zacházením, například přetažením 

pružiny, poničením strojku apod. Výhodou však je, že není zapotřebí kupovat 

a vyměňovat baterie.  Pro nalezení a správné nastavení jednotlivých 

konkrétních temp, je kyvadlo metronomu opatřeno drážkami, do kterých závaží 

při posouvání po kyvadle zapadá. Drážky jsou zároveň opatřeny čísly, která 

udávají počet úderů za minutu. V praxi zapisujeme například čtvrťová = 94, 

nebo M = 94. Sama ve výuce využívám spíše první variantu a hned s žáky 

ověřuji, jestli se v zápise a následném hledání tempa umí zorientovat a hrají 

požadované tempo, nikoli jednou tak pomalé, nebo naopak dvojnásobně rychlé. 

 

Obrázek č. 4 - Elektronický metronom 

Elektrický metronom, jak jsem zmínila výše, je napájen bateriemi, způsob 

užití však zůstává stejný. Některé metronomy v sobě mají zabudované přídavné 

funkce, jako například nastavitelné různě hlasité zvýraznění not čtvrťových, 

osminových, triol a not šestnáctinových, nebo možnost ukládání temp do 

paměti, či zabudovanou ladičku. 

V dnešní době chytrých technologií můžeme využít ještě další variantu, 

a tou je aplikace, kterou si můžete stáhnout do svého chytrého zařízení. Těchto 

aplikací je vyvinuta celá řada jak pro zařízení s operačním systémem Android, 

tak pro Apple a jiné. Mohu uvést například Mobile Metronome, Tuner 

a Metronom, Pro Metronome. Aplikace tohoto typu se stále vyvíjí a mění, je 
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tedy velká pravděpodobnost, že každý uživatel najde právě tu aplikaci, která mu 

vyhovuje nejlépe. 

 

Obrázek č. 5 – screenshot aplikace Mobile Metronome 

Co se týče praktického využití, metronom napomáhá hře ve stálém 

tempu, což oceníme při nácviku nových skladeb, nebo skladeb, které 

potřebujeme postupně nacvičit do vyššího tempa. Vždy nám přesně ukáže, ve 

kterých částech nás „brzdí“ a ve kterých nám naopak „utíká“. Zásadním 

předpokladem pro efektivní cvičení je vždy vyhodnocení těchto tempových 

nesrovnalostí naší hry a věnování zvláštní pozornosti právě těmto pasážím, 

jelikož víme, že metronom ťuká stále stejné tempo, ale například v taktu 

16 daný běh nestíháme. 

U mladších žáků můžeme metronom využít ještě dříve, než začneme 

hrát na klavír například tak, že pochodujeme s každým úderem (1 krok 

= 1 úder), nebo tím, že střídavě žák a učitel říkají jedno, dvou, nebo tříslabičná 

slova tak, že každá slabika těchto slov připadne na jeden úder metronomu. 

Od začátku tak žáky učíme vnímat pravidelné pulzace, jejichž cítění bude 

v budoucnu při vnímání hudby a hře skladeb nejen v kolektivu spoluhráčů velmi 

důležité. Modifikací obou těchto cvičení existuje velké množství. 
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Pro starší žáky můžeme například zadat cvičení, ve kterém metronom 

klepe každou sudou (např.: 2. a 4.) dobu do žákem hrané skladby. Zde už jsou 

na žáka kladeny vyšší nároky na představivost. Nejprve se musí zorientovat 

v tempu, ve vnitřním sluchu slyšenou druhou a čtvrtou dobu doplnit o první 

a třetí a až následně začne hrát danou skladbu. 

Obecně se dá říci, že ačkoli metronom u žáků nepatří k vyloženě 

oblíbeným pomůckám, jedná se o ukázkovou hudebně didaktickou pomůcku, 

která ožívá a stává se v rámci možností zábavnou vyloženě v závislosti 

a na základě tvořivého myšlení pedagoga. 

3.2 Karty a kartičky do velikosti A6 

Použití karet a kartiček ve výuce nabízí pedagogovi nepřeberné množství 

různých variant a obměňování aktivit za účelem žákova bezpečného zvládnutí 

potřebných znalostí. Nejen, že tyto aktivity žáky baví (čímž je sám o sobě 

podpořen proces učení; viz kapitola 2), ale kvalitním zpracováním probírané 

látky současně s přihlédnutím ke všem aspektům ovlivňující výrobu takových 

karet, drží pedagog v rukách skvělý didaktický materiál pro zvýšení efektivity 

vzdělávání dětí. Zde bych se záměrně ráda pozastavila nad samotným 

zpracováním karet. V mnohém se můžeme řídit charakteristickými znaky 

psychického a psychomotorického vývoje dětí pro konkrétní věkové kategorie. 

Vzhledem k tomu, že z oficiálně dostupných vytištěných materiálů jsem 

se doposud setkala pouze s různými formami dále zmiňovaných hudebních 

pexes, případně kvartet, vyvozuji, že si pedagogové takové karty a kartičky 

vytvářejí sami na základě vlastních zkušeností. 

Za účelem přiblížení procesu výroby takových karet a pro případnou 

inspiraci dalších pedagogů si dovoluji za kapitolu Hudební pexesa zařadit 

systém vlastních kartiček, které se mi při výuce osvědčují. Na tomto textu bych 

zároveň ráda demonstrovala, jak je při tvorbě pomůcek důležité dbát 

na poznatky z oblasti vývoje dítěte jako základu pro jejich funkčnost. 
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Hudební pexesa 

Co se týče formy výše zmíněných pomůcek, nejčastěji se setkáváme 

s různými hudebními pexesy, která zachovávají koncept klasického 

obrázkového pexesa s tím rozdílem, že první karta z dvojice uvádí například 

notový zápis noty „d1“ a druhá karta tu samou informaci uvádí textem „d1“. 

Dvojice tedy nejsou stejné vizuálně, nýbrž obsahově. 

V dnešní době je na trhu velké množství hudebních pexes. Jmenujme 

alespoň některá: pexesa se jmény not, pexesa s notami v houslovém 

a basovém klíči, rytmická pexesa, pexesa s předznamenáním, hudebními 

pojmy a symboly, italským názvoslovím. 

Tato forma hudební pomůcky je při zachování pravidel hry vhodná spíše 

pro domácí využití než pro výuku samotnou, a to z hlediska časové náročnosti. 

U dětí/hráčů totiž nedochází pouze k memorování učební látky, ale prvotně 

k fixování pozic jednotlivých kartiček, aby bylo možné správnou dvojici 

zkompletovat. 

Pro uplatnění pexesových kartiček v rámci klavírní výuky bych spíše 

volila alternativní způsob využití, a to takový, který by pomohl propojit získané 

nebo procvičované teoretické znalosti s okamžitým osvojením v praxi. 

Příkladem by mohl být postup, kdy si žák vytáhne z balíčku jednu kartičku, na 

které je například graficky v notové osnově znázorněna nota d, žák na 

klaviatuře zahraje d, pojmenuje klávesu d a znějící tón zazpívá jménem noty 

(dé). Těmito po sobě jdoucími úkony dítě procvičuje operování s pamětí, které 

následně propojí a podpoří smyslovým prožitkem (vizuálním, sluchových, 

haptickým). Jak jsem uvedla v kapitole obecné psychologie, děti mladšího 

školního věku k osvojování nových informací stále potřebují konkrétní, 

smyslově ověřitelné podněty, proto bychom měli usilovat o co největší 

provázání všech těchto vjemů. 
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Obrázek č. 6 - Pexeso - noty v houslovém 

klíči 
Obrázek č. 7 - Pexeso - rytmus 

 

Vlastní systém hudebních kartiček 

Pro vytvoření vlastního systému hudebních kartiček jsem dospěla hned 

z několika důvodů. Prvotním impulsem byla myšlenka vytvoření jednotného 

systému kartiček napříč tématy, která se v počátcích klavírní výuky opakují. 

Kartičky tedy opět zahrnují látku hudební teorie, jsou však grafickou úpravou 

a formátem sjednocené a dají se okamžitě převést do praxe u klavíru. Dalším 

důvodem bylo vlastní ujasnění konkrétních funkčních prvků takovéto pomůcky 

s důrazem na jednotlivé fáze vývoje dítěte. 

Systém kartiček aktuálně procvičuje tato hudební témata: 

 vnímání a rozlišování krátkých a dlouhých slabik 

 názvy kláves 

 hudební symboly 

 italské hudební názvosloví 
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Jednotlivá témata jsou z praktického důvody na první pohled barevně 

odlišena, aby nedocházelo k jejich promíchání. 

    

    

Obrázek č. 8 – Rub a líc hudebních kartiček (zleva: délka slabik, pojmenování 
kláves, hudební symboly, italské názvosloví) 

Vzhledem k faktu, že jsem s tvorbou takovéto hudebně didaktické 

pomůcky neměla žádnou předchozí zkušenost, vycházela jsem při realizaci 

právě z poznatků obecného a hudebního vývoje dítěte a následně i ze zpětné 

vazby získané na základě samotných reakcí dětí. 

Nyní se budu zabývat jednotlivými aspekty ovlivňujícími funkčnost této 

pomůcky. 

Na prvním místě první bych ráda nastínila problematiku vizuální 

a grafické úpravy. Důvodem, proč jsem se rozhodla zabývat grafickým 

zpracováním obrázků, je kromě vlastních poznatků následující tvrzení. 

„Od počátku sedmdesátých let 20. století se ve vyspělých zemích 

rozběhl výzkum učení z obrazového materiálu (Mareš, 1995) jako doplněk 

k výzkumům učení z textu. Didakticky ztvárněný obrázek přestal být jen 

oživujícím doplňkem učebních materiálů, stal se nositelem svébytných 

informací, které slovo nemůže nahradit. Systematické výzkumy ukazují, že 
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obrazové materiály při dodržení určitých podmínek skutečně zlepšují žákovo 

učení (Carney, Levin, 2002).“15 

Co se týče volby použitých obrázků pro žáky do 5. ročníku základní 

umělecké školy, osvědčují se více jednodušší kresby než obrázky se všemi 

detaily. Často jsem se ve druhém případě setkala s tím, že děti v obrázku 

hledaly více pojmenovatelných věcí a aktivita byla časově náročnější a ztrácela 

svůj prvotní význam. Tato skutečnost reflektuje senzomotorický vývoj dětí, kde 

je pro přelom předškolního a školního věku dětí vhodné volit jednodušší vizuály 

bez prokreslení detailů a tyto detaily postupně zařazovat pro starší žáky. Stejně 

tak je doporučeno zachovat na kartě pouze jeden předmět, i kdyby k němu byl 

logicky vázán jiný. Případně lze hlavní předmět barevně zvýraznit a doplňující 

ponechat bílý. To z toho důvodu, aby bylo na první pohled jasně patrné, který 

předmět je na obrázku dominantní. 

Co se týče volby barev, měly bychom využívat výraznější odstíny. Pokud 

navíc barevnou plochu oddělíme černou konturou, bude pro děti obrázek 

mnohem lépe čitelnější a přitažlivější, než kdybychom použili jemné pastelové 

barvy. I z vlastní zkušenosti se k této myšlence přikláním jako důležitému 

faktoru. Pokud například s žáky při výuce zvýrazňujeme určité místo v notovém 

materiálu, záměrně je nechávám vybrat barvu. Ve většině případů sáhnou 

po výrazné nebo přímo po zvýrazňovací fixe, která je vyloženě zářivá. 

Další neméně důležitou položkou je přizpůsobení výběru a zásoby slov 

dětskému jazyku. Slova (předměty, věci atp.) tedy volíme tak, aby byla dítěti 

blízká, tzn. srozumitelná, znalo je a bylo jimi každodenně obklopováno. To, že 

jsme zvolili nevhodná slova, zjistíme podle reakcí dětí velmi rychle. Dětem bude 

trvat nepřiměřeně delší dobu pojmenovat obrázek oproti těm slovům, které jsme 

volili správně. Samotné přemýšlení o obrázku není samo o sobě dítěti na 

škodu, na druhou stranu těžiště aktivity se přesouvá od původního cíle (např.: 

                                                           
15 MAREŠ, Jiří. Pedagogicko-psychologický výzkum založený na obrazovém 

materiálu. Československá psychologie: časopis pro psychologickou teorii a praxi. 

ACADEMIA, 2002, XLVI (2). ISSN 0009-062X. 
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uvědomování si rytmu slov) k rozšiřování slovní zásoby, což může výsledek 

aktivity nepříznivě ovlivnit, jelikož dochází k tříštění pozornosti. 

Při tvorbě a realizaci kartiček jsem spíše na základě reakcí dětí, než 

dohledáním informací v odborné literatuře, zohlednila ještě jeden zajímavý 

poznatek. Ačkoli jsme v komunikaci s dětmi zvyklí často používat zdrobnělých 

tvarů slov, na kartách je používám pouze tehdy, když o nich můžeme obecně 

říci, že se jedná o malé předměty, nebo menší ve vztahu k jinému předmětu. 

Např. pokud na kartu umístím obrázek domu, krávy, stromu, v rytmickém 

schématu uvádím tato jedno a dvouslabičná znázornění. V původní verzi tohoto 

typu kartiček jsem totiž k obrázku stromu použila schéma tří čárek (stro-me-

ček), ale žáci prvotně reagovali a říkali slovo v základním tvaru (strom). 

Domnívám se tedy, že je nanejvýš vhodné se nad použitými tvary jednotlivých 

slov zamyslet a správným tvarem slova v dětech podvědomě pěstovat reálnou 

představu o velikosti předmětů. Zdrobnělých tvarů slov se však v práci s dětmi 

prvoplánově nevyhýbám. Karty ukazující velké předměty můžeme následně 

využít pro další aktivitu – tleskání nebo hraní zdrobnělých tvarů slov, tedy těch, 

jejichž schéma dítě u obrázku nevidí a musí si jej umět nejprve představit. 

Pozornost jsem věnovala i velikosti samotných kartiček, a to z toho 

důvodu, aby byly dobře uchopitelné pro menší dětskou ruku a současně byly 

dětem dobře čitelné. V mladším školním věku, pro který jsou kartičky určené, se 

postupně rozvíjí a zdokonaluje jemná motorika, sledujeme větší citlivost prstů 

apod. Pro kartičky jsem tedy zvolila čtvercový tvar s hranou o velikosti 6cm. 

Jelikož karty s žáky používám často, z praktických důvodů jsou vytištěné 

na tvrdém papíře a ty nejpoužívanější jsou následně zalaminované. Je to z toho 

důvodu, že si děti s kartičkami během aktivit bezděčně „hrají“, různě předávají 

z jedné ruky do druhé, prohýbají je při otáčení a velmi rychle dochází k jejich 

opotřebení. 
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Sluchové rozlišení krátkých a dlouhých slabik 

K vytvoření této hudební aktivity jsem se inspirovala přípravným 

pracovním sešitem Klavihrátky autorek Ivy Oplištilové a Zuzany Hančilové. 

V jednom z úkolů v daném sešitě mají děti přiřazovat k obrázkům odpovídající 

kombinaci krátkých a dlouhých hůlek znázorňujících slova, přičemž každá hůlka 

odpovídá jedné slabice. Např.: čtyř - lís - tek (viz Obrázek č. 8).  

Děti si tak osvojují zpracování vizuálního podnětu a jeho správné 

pojmenování, sluchovou představivost – musí si uvědomit skladbu slova a délky 

jednotlivých slabik, čímž posilují rytmické cítění. Následně vyhodnocují, zda 

schéma hůlek odpovídá vybranému obrázku (např.: strom, stromek, 

stromeček). 

Toto procvičování se mi u začínajících klavíristů velmi osvědčilo pro 

přechod z výuky beznotové (haptická, paměť) na notovou. Vytvořila jsem si 

proto seznam jedno, dvou, tří a čtyřslabičných slov, obsahově odpovídajících 

věkové kategorii dětí mladšího školního věku a k nim dohledala či nakreslila 

obrázky. Ty pak vytiskla na čtvercové kartičky velikosti 6cm a doplnila o hůlkové 

schéma znázorňující jednotlivé slabiky. Na druhou stranu kartičky jsem vložila 

slovo odpovídající obrázku. 

Tyto karty jsem původně vytvořila proto, aby si děti začaly uvědomovat 

rytmus jednotlivých slov a díky známým slovům tento rytmus dovedly převést 

do not (aktivita A1). Velice záhy mne začaly napadat různé modifikace této 

aktivity. 

A1: kartičky jsou promíchané, leží na jedné hromádce a dítě říká 

a zároveň tleská rytmus slova té karty, která se nachází navrchu 

A2: třídění dle počtu slabik, stejného schématu krátkých a dlouhých 

slabik 

A3: přiřazování – zahraji na jednom tónu rytmus slova jedné z kartiček 

a žák odpovídající schéma vyhledává na kartičkách; později mohu hrát schéma 

na více tónech 



 

31 

 

Aby prováděné aktivity posilovaly rytmické cítění dítěte, doporučuji 

důsledně dbát na dodržování stálého pulzu při tleskání či hraní rytmu, stejně 

jako dodržování vzájemných délek slabik. 

3.3 Práce s představou, improvizace 

Práci s představou a improvizaci jsem záměrně sloučila do jedné 

podkapitoly, a to z toho důvodu, že spolu mají mnoho společného. Improvizace 

je vynikající hudební pomůckou, která může být chápána jako výsledek 

rozvinuté představivosti. Osobně jsem toho názoru, že vazba funguje oběma 

směry, tedy představivost podporuje improvizaci a improvizace následně rozvíjí 

představivost. Nejednou jsme s žáky podle sluchu hledali známou písničku 

na klaviatuře, žák sáhnul na jinou klávesu a už mu tato změna melodie 

evokovala buď jinou píseň, filmovou hudbu, nebo ho jednoduše napadl zcela 

nový motivek, založený původně na chybě hledané písně. 

Ve výuce klavírní hry s žáky upevňujeme návyk silné představy o tom, 

jak chceme, aby daný tón zněl. Jinak bude znít, pokud si představíme troubení 

na klakson, a jinak s představou lehnutí si na obláček. Ačkoli občas použijeme 

přirovnání, která fyzicky nejsou proveditelná, nebo je jednoduše nemůžeme 

vyzkoušet (viz poslední přirovnání), dětská fantazie je doposud nesvázána 

reálnými informacemi a zkušenostmi, a tato přirovnáními jim nečiní žádné 

překážky. 

Často se setkávám s názorem pedagogů, že improvizace je činnost 

náročná a složitá, žáky nebaví a proto se jí ani není potřeba zaobírat. Tento 

pohled mohl vzniknout již během studií, pokud tato činnost nebyla pěstována 

a rozvíjena. Následkem toho pak může vzniknout určitý psychický blok nebo 

obava z falešného tónu během hry apod. 

Osobně si myslím, že zrovna tato činnost je ideální pro úplné 

začátečníky včetně předškoláků. Už jenom hra na černých klávesách 

(pentatonika), ve které „netahá za uši“ žádný z tónů, je pro malé žáky radostnou 

událostí, jelikož vše zní příjemně a s podmalováním učitelova doprovodu jde 

v jejich očích o hotový koncert. 
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Příběhy tisíce a jedné noci 

Velice oblíbená je aktivita, kde si s žákem pomocí hudby vyprávíme 

příběh. Opět společně hrajeme pentatoniku a začínám vyprávět příběh, který se 

snažím co nejvěrněji zahrát na klavír (sluníčko vychází = hraji jemně směrem 

k vyšším tónům, ptáčci cvrlikají = rychlejší tóny i souzvuky atd.) Žák zpočátku 

poslouchá a postupně se i svojí hrou připojí a dotváří výsledný příběh. 

Improvizace se však nemusí týkat jen hry na klavír, ale i obměňování 

rytmicko-melodických úryvků apod. Důležitou součástí improvizace je aktivní 

poslech právě probíhané činnosti a rychlé „vyhodnocování“ v reálném čase. 

Toto vyhodnocování rozhodně neznamená, že má dítě přestat hrát v momentě, 

kdy se mu znějící tón nebo rytmus nelíbí. Naopak, pokračuje dál a zkouší ze 

zahraného úryvku „vybruslit“ a najít jiný pěkný tón. Přesto, že žák vyvíjí určité 

úsilí a snaží se, aby vše znělo pěkně, mělo by jít o činnost, při které je 

zachována pohoda a uvolněnost. 

3.4 Audio a videonahrávky, návštěva koncertu 

Audiovizuální pomůcky zastávají ve výuce významnou roli. Ať už žákům 

budeme klavírní skladby přehrávat sami, pouštět záznam koncertu, nebo 

přehrávat audio nahrávku významných interpretů, vždy tato aktivita ovlivní 

a rozšíří jejich hudební povědomí. Zpočátku budou děti rozlišovat jen výrazné 

rozdíly v tempech a dynamice, později začnou vnímat drobnější nuance 

a zvládnou porovnávat, analyzovat a svými slovy popisovat rozdíly 

v jednotlivých interpretacích stejného díla. 

Tato hudebně didaktická pomůcka má v dnešní době ještě jeden velký 

klad, a to ten, že díky komunikačním technologiím můžeme na tyto nahrávky 

žáky odkázat na příslušné webové adrese, jelikož je jich na internetu volně 

přístupných nepřeberné množství, případně sami audio nebo videonahrávku 

vytvořit a zprostředkovat tak žákům plynulé pokračování výuky i v době, kdy 

například z důvodu dlouhodobé nemoci nemohou být na hodinách fyzicky 

přítomni. 
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Jakékoli formy kvalitních nahrávek jsou přínosné v předmětu Hudební 

nauky i Hře na klavír, promýšlíme však, proč právě ty které nahrávky do výuky 

zařazujeme a na co v nich chceme poukázat. 

Návštěva koncertu má kromě výše zmíněných kladů další, pro 

kultivovaný rozvoj žáka, důležitou roli. Je jí pěstování povědomí o etiketě, která 

zajisté k návštěvě koncertu či jiné společenské akce neodmyslitelně patří. Zde 

zastává učitel funkci hudebně výchovnou a vzdělává žáky ve zvyklostech 

a chování na kulturně společenských akcích. 

3.5 Hudebně pohybové aktivity 

Kromě poslechových, vokálních a instrumentálních činností mají 

nemenší význam činnosti hudebně pohybové. Mimo funkci vzdělávací, kterou 

popíši dále, má jejich zařazení do výuky své opodstatnění i z důvodu 

regenerace a chvilkového odpočinku před přísunem další učební látky. Cílem 

pohybových aktivit je propracovat se skrze pohyb k lepší orientaci v hudbě, 

jejího vnímání, prožití, ztvárnění a vyjádření pohybem. Jelikož pohyb je 

přirozeným projevem a součástí dětských aktivit (hlavně mladších), s jeho 

zařazením do výuky učitel velmi pravděpodobně získá i na oblibě. 

Ohlédneme-li se zpět do historie, cílené propojování hudebně 

pohybových aktivit s hudebním vzděláváním nalezneme až ve 20. století. 

Osobnostmi, které nesou zásadní podíl v rozvoji této oblasti, jsou například 

švýcarský skladatel a pedagog Émile Jaques-Dalcroze, Carl Orff, Dmitrij 

Borisovič Kabalevskij. Českými pokračovateli byli například Vladimír Helfert,  

Jaroslav Křička, Anna Dubská a Lenka Pospíšilová. 

Hudebně pohybové činnosti můžeme podle rozvíjených dovedností 

rozdělit na hudebně pohybovou průpravu (průprava pohybová a průprava 

taneční), hudebně pohybové hry, tance s pevně stanovenými pravidly (lidové 

hry a tance se zpěvy), hudebně pohybové hry a improvizované tance. 

Při zapojení hudebně pohybových činností do výuky se u dětí obecně 

setkáme s kladným přijetím už jen z důvodu náhlé změny formy výuky 
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a možnosti pohybu během klasické výuky v lavicích. S pohybovými aktivitami 

ovšem souvisí určité zásady a pravidla, které je potřeba dodržovat. Jejich 

zařazení by nemělo být náhodné, ale naopak promyšlené a to nejen z hlediska 

času, ve kterém pedagog aktivitu zamýšlí realizovat (začátek, střed, konec 

hodiny), ale především po obsahové stránce, tedy jak která aktivita žáky rozvíjí 

a co je jejím vzdělávacím výstupem v rámci látky, která je probírána. Zároveň 

by pohybové činnosti měly korespondovat s aktuálními pohybovými potřebami 

dětí a plynule navázat na jejich předchozí získané dovednosti. Budeme-li na 

děti klást příliš vysoké nároky, je zde velká pravděpodobnost, že nebude v jejich 

silách požadavkům vyhovět a případný nezdar je ve výsledku odradí 

v takovýchto činnostech pokračovat či se aktivně zapojovat. Důležitá je tedy 

přiměřenost úkolů vůči věku dětí, se kterými pedagog pracuje, případně 

schopnost přizpůsobit aktivitu tak, aby se do činností zapojovaly všechny děti 

(více i méně pohybově rozvinuté). Podpora a pozitivní motivace je přitom též 

neméně důležitá. Činnosti řadíme tak, abychom splnili zásadu postupování od 

jednoduchého ke složitějšímu, přičemž dáváme dětem dostatek času pro 

upevnění získané dovednosti. Při nácviku nového pohybového prvku nejlépe 

uplatníme metodu nápodoby, která je dětem nejbližší a nejpřirozenější. Učitel 

při tom stojí k žákům buď čelem a ti opakují pohyb zrcadlově, nebo zády. Ve 

druhém případě je však nevýhodou, že učitel na žáky nevidí a tedy nemůže 

kontrolovat a případně korigovat správnost prováděného prvku. Ať již s žáky 

plánujeme jakoukoli pohybovou činnost, vždy pečlivě připravíme a zajistíme 

patřičný prostor, aby žáci měli kolem sebe dostatek místa, případně nebyli 

ohroženi okolními předměty či nábytkem. Před každou takovou činností je 

dobré se s žáky domluvit na signálu vyžadujícím ze strany učitele ticho nebo 

tzv. stop signálu, který pro žáky znamená ukončení činnosti. V případě většího 

rozdovádění kolektivu, což je v praxi běžnou realitou, pedagogovi tyto signály 

pomohou děti zklidnit a pokračovat v zamýšlené práci. Při samotném provádění 

činnosti se ideálně učitel zapojuje do projevu spolu s dětmi. 

Pokud hudebně pohybové aktivity vztáhneme na výuku klavíru, zcela 

přirozeně jich využijeme od úplného začátku výuky v přípravných ročnících. 

V tomto věku 5-6ti let je pro děti ještě stále mnohem přirozenější pohyb než 
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dlouhé sezení u klavíru, případně v lavicích a také délka jejich soustředěného 

vnímání jedné aktivity je značně omezená, proto výuku zpestřujeme právě 

pohybovými činnostmi. 

Máme-li k dispozici prostornější učebnu, můžeme s dětmi provádět více 

pohybových kreací, ale i malá třída dobře poslouží k propojení slyšené hudby 

s pohybem. Výhodou je, že většinou pracujeme s jedním až maximálně třemi 

žáky a tak lehce sledujeme přesnost prováděných pohybů (hýbají se do nebo 

mimo rytmus; provádí plynulé nebo trhané pohyby atd.). Dle mého názoru 

dalším významným prvkem je živá hra učitele na nástroj, kterou dětem ukazuje, 

jaká rozmanitá tempa, dynamiku, nálady a charaktery lze na nástroj vykouzlit 

a tím je zároveň motivuje pro další práci. 

Od počátku výuky začleňujeme tleskání nebo „pochodování“ do hrané 

písně. Děti se tak učí orientovat v pravidelné pulzaci písně, sluchem přijímají 

a vyhodnocují tempo, do kterého následně přizpůsobují své pochodování. 

Dalším prvkem, kterým zařazujeme do výuky, je hra na tělo. Toto 

a vyluzování různých zvuků je pro děti obecně přirozenou a oblíbenou činností. 

Díky této aktivitě nejen lépe poznávají své tělo, ale rozvíjejí své rytmické cítění 

a do jisté míry představivost, fantazii a kreativitu. Můžeme zde uplatnit formu 

imitace, kdy učitel zatleská určitý rytmus a dítě ve stejné pulzaci přesně opakuje 

slyšený rytmický úryvek. Zprvu si vystačíme pouze s jednou formou úhozu 

(tleskání, plácání do stehen, dupání atp.), později rozšíříme na kombinace 

všech forem tvoření zvuku. U starších dětí v rámci mladšího školního věku 

využívám kombinaci zvuků navíc se zavřenýma očima. Žáci tedy nejen, že 

procvičují zapamatování a následné vybavení rytmu, ale navíc ještě analyzují 

původ zvuku. 

Přínos zařazení pohybových aktivit do výuky klavíru také spatřuji 

v případech, kdy žák je celkově „zatuhlý“, sedí strnule, ramena tlačí nahoru, 

svaly na pažích a rukách jsou stažené. Takové dítě v tomto stavu není schopné 

tvořit pěkný znělý tón, proto zařazujeme uvolňovací cvičení spojená ideálně 

s představou určitého obrazu, situace, nálady. Vycházíme přitom z toho, co je 

dětem blízké a známé, zároveň ale probouzíme jejich představivost – protažení 
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= trhání jablíček ze stromu, pro starší například schování mobilního telefonu 

na nejvyšší polici; měkký úhoz do klaviatury - našlapování kočičky do měkkého 

polštáře atd. Ze své zkušenosti dosáhneme lepších výsledků, když 

problematice uvolnění celého pohybového aparátu věnujeme v rámci hodiny 

delší čas, aby si žák na tuto uvolněnost přivykl a dokázal si ji navodit i mimo 

školní prostředí. Důležitou úlohu zde hraje i důvěra k učiteli. Žák by se měl 

na hodině cítit vítán a mělo by zde panovat přátelské prostředí, které prvotně 

vytváří učitel svým vystupováním a přístupem k žákovi. 

3.6 Tištěné materiály (učebnice, skripta, pracovní sešity) 

Tyto pomůcky patří ke klasické výbavě každého školáka. V dnešní době 

existuje široká škála nejrůznějších učebnic, cvičebnic a pracovních sešitů a do 

velké míry záleží na přehledu učitele o dostupných materiálech na současném 

trhu a následně jejich adekvátním výběru pro žáky. 

Ve výuce Hra na klavír můžeme využít již zmíněné pracovní sešity 

(například Klavihrátky16), ze kterých zadáváme žákům úkoly ať už na hodině, 

nebo pro domácí přípravu. Klavihrátky s dětmi hravou formou procvičují 

zejména hudební teorii. Tuto řadu sešitů však zmiňuji proto, že na ni učitel 

může bezproblémově navázat problematiku tvoření tónu a dalších pianistických 

návyků, které bychom ve výuce začínajících klavíristů neměli opomíjet. 

V předmětu Hudební nauka pravděpodobně najdeme širší využití těchto 

pomůcek, jelikož se jedná o předmět, ve kterém žáci získávají informace 

hudební teorie. Nabízejí se tedy nejrůznější učebnice a pracovní sešity 

procvičující hudební teorii. 

3.7 Intonace a fonogestika 

Ačkoli hlasovou průpravu a intonaci řadíme spíše do výuky Hudební 

výchovy na základních školách, případně Hudební nauky na základních 

uměleckých školách, považuji zařazení těchto aktivit do výuky hry na klavír za 

                                                           
16 Klavihrátky – 4 díly; autorky Iva Oplištilová, Zuzana Hančilová 
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velmi důležité a přínosné jak pro komplexní hudební rozvoj dítěte, tak jako 

relaxační prvek a zpestření výuky jako takové. Od útlého věku je pro děti 

hlasový projev jedním z nejpřirozenějších dorozumívacích a komunikačních 

prostředků. Neustále vymýšlejí a napodobují nejrůznější slyšené zvuky 

a zkoumají své hlasové možnosti, často až na hranici trpělivosti svého okolí. 

Nástupem do mateřské a později základní školy přichází požadavek na 

ukáznění a zklidnění těchto projevů, což pro některé děti může znamenat 

potřebu „dohnat to“ v mimoškolním prostředí, často pro hlasivkové ústrojí 

v nezdravé intenzitě. Proto pokud cítím, že je mladší žák neklidný, přestává se 

soustředit, má potřebu si povídat nebo hru doprovází vyluzováním náhodných 

zvuků, vnímám toto chování jako signál pro chvilku na odpočinek, v rámci 

vyučovací hodiny na změnu aktivity, například zařazením intonačního cvičení. 

Nemám tím však na mysli cvičení z učebnice, ale takovou aktivitu, která 

napomůže například lepšímu zapamatování melodie – zpěv melodie na 

libovolnou slabiku, nebo jmény tónů, případně zkusit melodii zanotovat od 

jiného tónu a podobně. Pokud dítě není zvyklé zpívat, může se ostýchat, a 

proto je dobré, aby učitel zpíval s ním a podpořil ho. Ačkoli zpěv není učitelova 

specializace, měl by dbát na svůj i žákův uvolněný hlasový projev, správné 

dýchání, vhodnou hlasovou polohu pro zpěv a čistotu intonování. 

Pokud se na problematiku intonace podíváme blíže, zjistíme, že 

intonačních metod podporujících jistější a čistou intonaci existuje více. 

Pro ucelený pohled chronologicky podle doby vzniku zmiňuji ty, se kterými jsem 

měla možnost se seznámit a blíže specifikuji ty, které shledávám pro studium 

klavíru dětí předškolních a mladšího školního věku za nejpřínosnější. 

3.7.1 Solmizace 

Počátky solmizace datujeme do období středověku. I přesto, že je tento 

systém starý několik staletí, stále má i v dnešní době své místo nejen ve výuce 

intonace na středních odborných školách. 

Historie/kdo – Autorem solmizační techniky je Quido z Arezza, který se 

o ní prvně zmiňuje ve svém dopise adresovaném mnichovi Michalovi 

z Pomposy jakožto o objevu, který má pomoci zpěvákům k lepší orientaci 
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jednotlivých výšek tónů v tónině. Pro každý tón využívá první slabiky 

jednotlivých veršů latinského textu hymnu svatému Janu Ut queant laxis. Vzniká 

tedy řada slabik ut, re, mi, fa, sol, la, si, která napomáhá k lepšímu 

zapamatování výšky tónu a orientaci v tónovém prostoru. Později po roce 1600 

byla slabika pro první stupeň ut zaměněna otevřenou a nyní již zažitou slabikou 

do. To z důvodu jednodušší výslovnosti a tím i lepšího rozeznění vokálu při 

interpretaci. 

Solmizační systém je řada ustálených po sobě jdoucích slabik, přičemž 

každá znázorňuje jeden stupeň tóniny. Výhodou je její aplikovatelnost do 

kterékoli dur mollové tóniny, jelikož např. pro první stupeň připadá vždy slabika 

do bez ohledu na to, kterou tóninu zvolíme. Využití solmizace tedy uplatníme 

pro čtení not z listu tím způsobem, že nejprve zjistíme tóninu celé skladby či 

písně a pak již přiřazujeme jednotlivým stupňům odpovídající slabiky a podle 

nich intonujeme. 

 

Obrázek č. 9 - Solmizační slabiky 

Solmizace velmi napomáhá celkovému rozvoji intonačních dovedností, 

posílení vnitřní sluchové představivosti a bezpečnější intonační orientaci 

v tónině, která je pro použití solmizace zásadní. 

Pro postupné zvládnutí solmizační techniky existuje celá řada cvičení. 

Většinou cvičení začínají na tónech tónického kvintakordu a postupně začleňují 

další stupně. Solmizaci můžeme využít i v kolektivu, který není zvyklý pracovat 

s notovým materiálem či nezná jména not. V tomto případě pouze vysvětlíme 

princip zápisu stoupající, klesající melodie a střídání linek a mezer v notové 

osnově, označíme základní tón a dále již lze procvičovat stejným způsobem. 
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3.7.2 Tonic Sol-Fa a fonogestika 

Další metodou, která se zároveň stala základem pro vznik dalších, je 

Tonic Sol-Fa z přelomu 18. a 19. století. Autorkou je Sarah Ann Glover, která 

pracuje se slabikami vycházejícími z původní solmizace (doh, ray, me ,fah, sol, 

lah, te) a nahrazujícími notové písmo. John Curwen tuto metodu dále rozvíjí, 

slabiky užívá k relativní solmizaci a nově zavádí pomocnou fonogestiku17. Tato 

metoda je také spojována s maďarským hudebním skladatelem a muzikologem 

Zoltánem Kodály, na jehož popud vytvořili pedagogové metodu komplexně 

rozvíjející hudebnost dětí. Opět využívá solmizačních slabik, které jsou chápány 

relativně, tedy slabika „do“ vždy značí 1. stupeň tóniny, zpěv provází 

fonogestikou, jednotlivé stupně čísluje arabskými číslicemi a zapojuje 

pohybovou výchovu. Relativní solmizace napomáhá dětem lepší orientaci 

v tonálním prostoru, chápání vztahů mezi jednotlivými stupni a pohotovějšímu 

intonováním z listu. Jako podklad využívá maďarskou lidovou hudbu, která 

svým charakterem dokáže zaujmout malé i starší posluchače. 

Fonogestikou obecně u dětí upevňujeme tonální cítění pomocí 

ustálených poloh ruky značících jednotlivé stupně v tónině. Jedná se o relativní 

solmizaci, díky níž můžeme vyjádřit melodii. 

Jelikož v klavírní výuce považuji intonaci za podpůrnou metodu 

k dosažení lepšího výsledku v klavírní hře, přikláním se i v pojetí fonogestiky ke 

zjednodušené variantě, ve které ukazujeme pouze přibližným pohybem ruky 

nahoru dolů stoupající a klesající melodii. Vypouštím tedy konkrétní polohy ruky 

a prstů, ale snažím se zachovat vzdálenost ukazovaných – zpívaných intervalů. 

Tuto zjednodušenou verzi využívám i z toho důvodu, že všichni žáci nemají 

totožné znalosti v hudební teorii a učení této metody včetně poloh ruky by 

mohlo odvádět pozornost a ubírat čas v rámci hodiny klavíru. Nicméně i tato 

zjednodušená varianta se velmi osvědčuje pro rozvoj hudebního sluchu 

a představ o tonálních postupech melodie. 

                                                           
17 SEDLÁK, F., 1988. Didaktika hudební výchovy na prvním stupni základní školy: Učebnice pro 

studenty pedagogických fakult, Praha: SPN 
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Obrázek č. 10 - Fonogestika 

3.7.3 Tonální metoda písňová Ladislava Daniela 

 Tonální metoda písňová Ladislava Daniela je metoda vycházející ze 

základu podobného původní solmizační metodě Quidona z Arezza, tedy 

z perfektní znalosti písní začínajících na jednotlivých stupních tóniny. Její 

uplatnění se zakládá na dvou principech – diatonickém postupu a volných 

nástupech v tónině. Jako pomůcka zde slouží tzv. opěrné písně, což je soubor 

písní, ve které každá píseň začíná charakteristickým intervalem pro daný 

stupeň tóniny. Podmínkou je dobrá znalost a čistá intonace alespoň začátku 

písně. 

Pro úplnost uvádím seznam vybraných opěrných písní. Jejich notový 

zápis přikládám v příloze (Příloha č 1). 

1.stupeň: Kočka leze dírou 

2.stupeň: Dívča, dívča; Yesterday 

3.stupeň: Maličká su 

4.stupeň: Slunéčko zašlo 

5.stupeň: To je zlatý posvícení; Až já budu velká 

6.stupeň: Ach, není tu, není; Saxana 

7.stupeň: Pasla som ja husku v lese 

8.stupeň: Zajíček běží po silnice, Ráda, ráda 
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spodní 5.stupeň: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, Bude zima, bude mráz 

spodní 7.stupeň: Dobře je ti, Janku 

Volbu opěrných písní promýšlíme podle cílové skupiny, se kterou 

pracujeme. Vzhledem k faktu, že v dnešních rodinách není zpěv zvykem 

a běžnou aktivitou doprovázející jakoukoli další činnost, je možné, že děti 

zvolené lidové písně znát nebudou. V tomto případě zvažme, které lidové písně 

stojí za to děti naučit (mají i jiné uplatnění, přesah) a které nahradíme pro děti 

bližšími a známějšími melodiemi (například Yesterday, Saxana, Love Story, …). 

3.7.4 Nápěvková intonační metoda Františka Lýska 

Nápěvková intonační metoda Františka Lýska vychází z názoru, že 

jedinec již zná a umí čistě zazpívat určitý okruh písní, pouze si není vědom, že 

zpívá noty a mezi nimi jsou intervalové vztahy. Jde tedy o to naučit se skrz 

opakovaný poslech danou píseň – krátký nápěvek, jímž píseň začíná, poté si 

v tomto nápěvku osvojit noty a zpívat ho jmény not až do té doby, než dojde 

k tzv. zvnitřnění intervalového postupu, který jsme si následně schopni vybavit 

v dalších intonačních cvičeních. Oporou pro Lýskovu metodu je opět soubor 

písní, ovšem s tím rozdílem, že využívá všech intervalů, tedy 12. Kromě těchto 

nápěvků využívá zjednodušené fonogestiky pomocí ruky, kde každý prst 

znázorňuje jednu notovou linku a prostor mezi prsty mezery (malík levé ruky 

značí e1, palec f2). 

 

Obrázek č. 11 - Prstová osnova Fr. Lýska
18

 

                                                           
18 SEDLÁK, F., 1988. Didaktika hudební výchovy na prvním stupni základní školy: Učebnice pro 

studenty pedagogických fakult, Praha: SPN. 
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3.7.5 Metoda Bohumila Čeňka 

Metoda Bohumila Čeňka vychází z opěrného tónického kvintakordu 

a postupně k němu připojuje tóny durové stupnice. Kvintakord je tak základem 

pro odvozování vedlejších stupňů. Pomůckou k této metodě je tzv. Čeňkova 

intonační tabulka, která podporuje orientaci v tónině pomocí barevného 

rozlišení stupňů (obrázek) 

 

Obrázek č. 12 - Intonační tabulka B.Čeňka 

3.7.6 Intervalová metoda 

Intervalová metoda je metoda již poněkud náročnější. K jejímu provedení 

je zapotřebí bezpečná znalost a schopnost představit si všechny intervaly jak 

vzestupně, tak sestupně. Právě pro tyto operace s vnitřní představou intervalů 

potřebujeme určitý stupeň vývoje abstraktního myšlení. Metoda pak spočívá 

v chápání intonované melodie jako sledu jednotlivých po sobě jdoucích 

intervalů. Z výše uvedeného vyplývá, že je tato metoda vzhledem k jejím 

nárokům vhodná spíše pro vyšší ročníky, nebo pro vzdělávání v hudebních 

odborných školách. 
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3.8 Verbální a deklamační pomůcky 

Tyto hudebně didaktické pomůcky patří v začátcích klavírní hry 

pravděpodobně k jedněm z nejpoužívanějších. Vychází z dětských říkadel 

a rozpočítávadel, které jsou dětem z doby navštěvování mateřské školy blízké 

a využívají jejich rytmičnost a pravidelnou pulzaci slabik říkadel k upevnění 

rytmického cítění. 

Pokud již žák zvládá vnímat a udržet tuto pravidelnou pulzaci, 

přesouváme se z říkadel na počítání dob v taktu, abychom získali správnou 

představu o zapsaném rytmu a lépe se v zápisu not orientovali. Je vhodné 

s žáky alespoň zpočátku počítat nahlas, aby si zvykli na pravidelné znění 

počítaných slabik. V některých případech přes veškerou učitelovu snahu děti 

nezvládají koordinaci hry a vlastního počítání (dochází k záměně slabik, 

jednotlivých dob apod.). V tomto případě se snažíme požadovaný rytmus naučit 

prostřednictvím deklamovaného textu, který svou rytmičností podporuje 

požadovaný rytmus. S touto metodou mám sama pozitivní zkušenosti, jelikož 

do vypracování textu zapojuji děti, které celá aktivita následně o to víc vtáhne 

a baví. 

3.9 Orffovy nástroje 

Využitím xylofonů, zvonkoher a jiných malých bicích nástrojů nabývá 

výuka hudební výchovy nových rozměrů. Hlavní myšlenkou zapojení těchto 

nástrojů je spojení řeči, zpěvu, pohybu a hry na nástroj, jelikož všechny tyto 

složky patří k přirozenému projevu každého jedince. 

Carl Orff – německý hudební skladatel, narozený 10. července 1895. 

Od raného dětství se učil hrát na klavír a v necelých deseti letech již začal 

skládat své první skladby. Vystudoval gymnázium a Hudební akademii 

v Mnichově. Později roku 1924 založil společně s Dorotheou Güntherovou 

Školu D. Güntherové. Jednalo se o školu pro gymnastiku, hudbu a tanec. Zde 

skrze pohybovou výchovu viděl potenciál pro rozvíjení vlastních vzdělávacích 

myšlenek, tedy propojení pohybové a hudební výchovy. V každodenní interakci 

s žáky získával dostatek podnětů pro rozvíjení této myšlenky, kterou mohl 
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okamžitě aplikovat a vyhodnocovat jako fungující, či je zapotřebí upravit. 

Později mu tyto mnohaleté zkušenosti zajistily dostatečné podklady pro 

zpracování uceleného hudebně-výchovného systému, jehož principy jsou 

dodnes hojně uplatňovány napříč kontinenty. V letech  1950-1954 vydává 

pětisvazkové dílo Hudba pro děti. 

Základní myšlenkou Orffova Schulwerku je propojení pohybové 

a hudební výchovy v jeden celek. Jedním ze stěžejních prvků této výchovy je 

podpora a rozvíjení vlastní kreativity, improvizace, hra. Koncept výchovy 

navazuje na přirozenou zvídavost a zájem dětí o pohyb a hudbu, které je u nich 

zapotřebí pěstovat a podporovat již od raného dětství. K těmto účelům 

postupem času vznikl tzv. Orffův instrumentář. Jedná se o jednoduše 

ovladatelné hudební nástroje, kterými se děti samy doprovází a prohlubuje se 

tak vzdělávací účinek v oblasti rytmu, koordinace, tempa, případně vnímání 

melodie). Do orffových nástrojů řadíme metalofony, zvonkohry, xylofony, menší 

bicí nástroje. Tento výběr nástrojů souvisí i s myšlenkou, že hudba je a má být 

uchopitelná pro všechny, tedy nejen pouze pro nadané. 

Orffův instrumentář dělíme podle několika kritérií. Základním rozdělením 

vzniká skupina rytmických bicích nástrojů a melodických bicích nástrojů. První 

zmíněnou skupinu můžeme dále dělit podle použitého materiálu. Řadíme sem 

nástroje vyrobené ze dřeva (ozvučná dřívka, dřevěný blok, rourový bubínek 

a kastaněty) a z kovu (triangl, tamburína, rolničky, činely, prstové činelky). 

Dřevené bicí nástroje jsou charakteristické svým krátkým dozvukem, proto jsou 

vhodné pro hru krátkých rytmických hodnot a rychlých pasáží. Oproti tomu 

kovové bicí nástroje nabízí dlouhý dozvuk, využíváme je tedy spíše pro dlouhé 

rytmické hodnoty. Při výběru nástrojů pro dokreslení hudby vždy bereme 

v potaz charakteristiku jejich zvuku (délka, výška, síla, barva tónu). Do této 

skupiny nástrojů řadíme dále bubínek, rumba koule, dětské tympány a bonga. 

Jsou to nástroje silnější dynamiky, proto je užíváme ke zvýraznění určitých 

pasáží, pro dosažení větší dramatičnosti a napětí, případně slavnostnější 

náladě. 
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Druhou, méně početnou skupinu orffovských nástrojů tvoří zvonkohra, 

metalofon a xylofon. Jsou to melodické nástroje, tzn. jednotlivé kameny nástrojů 

jsou naladěny na konkrétní tón. Výhodou je, že se tyto kameny dají odebírat 

a tedy pokud pracujeme s menšími dětmi, hru jim můžeme usnadnit 

ponecháním pouze těch kamenů, které ke hře využijí19. 

Ačkoli se Orffův Schulwerk v první fázi svého zrodu nedostal 

do povědomí širší společnosti a výraznější úspěch a zájem zaznamenal až 

po uvedení několika rozhlasových pořadů, kde Orff názorně pracoval s dětmi, 

postupně se skrze zájem pedagogů dostával přes hranice do dalších zemí. 

Zde se velmi pozvolna, ale o to s větším zápalem pořádaly různé vzdělávací 

semináře za účelem správného uchopení Orffovy myšlenky vzdělávání všech 

dětí bez ohlednu a požadavků na předchozí zkušenost s hudbou. Roku 1964 

byla ve Velké Británii založena Společnost pro Orffův Schulwerk, jejíž řady 

pedagogů se začaly velmi rychle rozrůstat a vznikala další střediska, kde si 

pedagogové vyměňovali své zkušenosti.20 Velký úspěch Orffův Schulwerk 

zaznamenal po druhé světové válce v USA. Dalšími zeměmi šířícími Orffovu 

myšlenku byly například Holandsko, Belgie, Lucemburk, Španělsko, 

Portugalsko a další. O úspěšnosti myšlenky Orffova Schulwerku jasně vypovídá 

fakt, že již jeden rok po založení první zahraniční společnosti v Anglii tato 

metoda vzdělávání byla překládána a uplatňována v třiceti dalších zemích 

celého světa.21 

Do tehdejšího Československa se první zmínka o Orffově škole dostává 

kolem roku 1960. Úlohu adaptace do českého prostředí na sebe vzal Petr Eben 

a Ilja Hurník. Na základě domluvy s prof. Kellerem, ředitelem Orffova institututu 

v Salzburku, nám byla zaslána sada bicích hudebních nástrojů a potřebné 

                                                           
19 RYCHLÍK, Jan a kol. Moderní instrumentace. 1. Vyd. Praha: PANTON, 1968. 

20
 POŠ, Vladimír. Perspektivy Orffovy školy v hudební výchově. Praha-Bratislava: Editio 

Supraphon, 1969. 

21
 POŠ, Vladimír. Perspektivy Orffovy školy v hudební výchově. Praha-Bratislava: Editio 

Supraphon, 1969. 
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materiály pro realizaci.22 Hlavním pokračovatelem a propagátorem české 

adaptace Orffova Schulwerku byl Pavel Jurkovič23, zakladatel České Orffovy 

společnosti24. Tato společnost funguje dodnes, pořádá kurzy a letní aktivity, 

udržuje kontakt a mezinárodně spolupracuje s obdobnými společnostmi. 

„Povídej - zapomenu, Ukaž - budu si pamatovat, Zapoj mě – porozumím“25 

–  tak by se ve zkratce dala charakterizovat základní myšlenka České 

Orffovy společnosti. 

 

Obrázek č. 13 - česká verze Orffova  Schulwerku 

                                                           
22 POŠ, Vladimír. Perspektivy Orffovy školy v hudební výchově. Praha-Bratislava: Editio 

Supraphon, 1969, s. 136. 

23
 Pavel Jurkovič (1933-2015); český hudebník, zpěvák, skladatel, pedagog a pokračovatel 

Orffova odkazu 

24
 Česká Orffova společnost založena r.1995 při České hudební společnosti Pavlem Jurkovičem 

25 Česká Orffova společnost [online]. [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: http://www.orff.cz/ 
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Hlavními myšlenkami nestora českého Schulwerku Pavla Jurkoviče jsou: 

1) humanistický přístup - víra v každé dítě 

2) práce v atmosféře důvěry, radosti, ale i touhy umět a vědět více 

3) spojení zpěvu, řeči, instrumentálního projevu a pohybu v jeden celek 

4) vzbuzování touhy a potřeby vyjádřit se po svém, být kreativní utvářet 

harmonickou osobnost, která nachází vztah ke svému bližnímu 

a k zodpovědnosti za společné dílo 

5) ukázat dětem cestu, po níž dokážou v budoucnu samy kráčet26 

 

Jako učitelka klavíru na dvou základních uměleckých školách se hojně 

setkávám s využitím nástrojů orffova instrumentáře ve výuce Hudební výchovy, 

kde je využíván hlavně k lepšímu chápání a rozvíjení smyslu pro rytmus. 

Vzhledem k obsáhlému seznamu nástrojů, které do Orffova instrumentáře 

spadají, bude jeho využití širší a pestřejší než v klavírní výuce. Na druhou 

stranu, pokud pedagogové klavírní hry potřebují pomůcku ke zvýraznění nebo 

procvičení rytmu, budou například ozvučná dřívka po zvukové stránce pro žáky 

mnohem příjemnější než ťukání propisky o nábytek učebny, v nejhorším 

případě o samotný klavír. Vždy záleží na kreativitě samotného učitele, jak 

nástroje využije k co největšímu užitku dětí. 

Orffův instrumentář využijeme i ve výuce klavíru, pravděpodobně však 

nezapojíme všechny nástroje, ale například jen ty, s kterými můžeme procvičit 

rytmus (například ozvučná dřívka, malý bubínek apod.) 

  

                                                           
26 Česká Orffova společnost [online]. [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: http://www.orff.cz/ 
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Vyťukání rytmu 

Za nejjednodušší způsob využití orffovských nástrojů můžeme považovat 

vyťukávání rytmu. Zpočátku může jít o zpívanou píseň, jejíž rytmus žáci 

ztvárňují na rytmické bicí nástroje. Později mohou žáci interpretovat rytmus 

podle předlohy. Ta může být ve formě psaného rytmu, děti tedy procvičují 

proces převádění viděného grafického symbolu (nota, pomlka) do 

odpovídajícího rytmu znějícího v reálném čase. Druhou možností je interpretace 

rytmu učitelem a následné opakování slyšeného žáky. Zde žáci procvičují nejen 

paměť, ale i zpětné vybavení si rytmu a jeho reprodukci. Oba dva způsoby 

mohou a nemusí být doprovázeny deklamovaným textem ať již pravidelným 

počítáním dob (např.: pr – va dru – ha tře – ti čtvr – ta), nebo vymyšleným 

textem podporujícím konkrétní rytmus. 

Cítění metra, pulzu 

Dalším užitečným cvičením je aktivita, při níž učitel hraje píseň nebo 

skladbu, která neobsahuje změny v agogice a žáci hledají pulz nebo metrum 

hudby a opět ho přesně vyťukávají. Pokud žáci skladbu neznají, je vhodné, aby 

ji učitel nejprve sám zahrál a podruhé se již žáci přidají se svými nástroji. Učitel 

navíc svoji hrou může žákům napomoci tím, že akcentuje těžké doby. 

Poslechová cvičení na rozdělení zvuků na tón nebo hluk, vyšší nebo 

nižší tón, dynamické rozdíly 

V tomto cvičení učitel rozvíjí žákovy sluchové dovednosti a schopnosti 

analyzovat přijímané zvukové podněty. Vzhledem k tomu, že Orffův 

instrumentář nabízí širokou paletu zvuků, ať už po stránce rozdělení na hluky 

a tóny, různou výšku dvou znějících tónů (stejného nebo různých nástrojů), 

dynamické rozdíly ve hře na nástroje, učitel tuto škálu může využít právě 

pro rozvoj hudebního sluchu žáků. Aktivita spočívá v tom, že učitel zadá jednu 

z výše zmíněných možností analýzy zvuků a následně žákům hraje 

na jednotlivé nástroje. Žáci jsou buď otočeni zády k učiteli, anebo si zakrývají 

oči, aby nástroj, na který učitel zrovna hraje, neviděli. Po zahrání maximálně 

10 příkladů společně zkontrolují výsledky, případně učitel ukáže, na které 
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nástroje hrál. V této aktivitě je vhodné, aby si pedagog předem písemně 

nachystal pořadí příkladů s poznámkami k interpretaci, aby nedocházelo 

k zapomínání dílčích charakteristik příkladů ve zpětné kontrole s žáky. 

3.10 Interaktivní technologie a dotyková zařízení 

V dnešní době jsou učebny již běžně vybaveny projektory nebo 

interaktivními tabulemi, a tak pokud jsou pedagogové schopni pracovat s těmito 

pomůckami, mohou žákům zpestřit výuku o audio, video ukázky a nejen to. 

Pokud jsou navíc k dispozici tablety, mohou si pedagogové pro žáky připravit 

různé kvízy, doplňovačky a testy, které vyplňují žáci na tabletech a výsledky se 

ihned promítají na interaktivní tabuli. Žáci také sami mohou tvořit myšlenkové 

mapy na zadané téma, vzájemně se doplňovat či ve skupinkách mezi sebou 

soutěžit. Díky těmto technologiím, které jsou v dnešní době pro mnohé děti 

stále velmi atraktivní, se mohou učitelé lépe přiblížit k dětským posluchačům 

a vtáhnout je tak do světa hudby. I zde však platí, že záleží na kreativitě 

a vynalézavosti učitele, tedy, že nestačí látku suše podat skrze využití 

moderních technologií a očekávat úspěch.  

První myšlenku Smart board neboli interaktivní tabule položil roku 1986 

David Martin. O pět let později se svojí firmou SMART představil první prototyp 

interaktivní tabule, která však dále byla vyvíjena a konečně roku 2001 byl 

představen model, který již umožňoval nahrání takového softwaru, díky kterému 

bylo možno přehrávat audio i video soubory přímo z internetu. 

V dnešní době je k úspěšnému zprovoznění interaktivní tabule zapotřebí 

několik komponentů: samotná interaktivní tabule, projektor, počítač, ozvučení 

a odpovídající software k ovládání. 

Interaktivní tabule, které jsou k dostání v různé kvalitě a s různými 

doplňujícími komponenty můžeme obecně specifikovat jako rozhraní, které díky 
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dotykově-senzitivní ploše umožňuje uživatelům interaktivně komunikovat a tím 

napomáhá kvalitnějšímu osvojování znalostí a dovedností27 

Pro výuku klavíru považuji využití interaktivních technologií za ne zcela 

dobře uchopitelné, zejména co se týče interaktivních tabulí. Nejen, že by bylo 

jejich pořízení do každé nástrojové učebny velmi nákladné, ale navíc 

v individuální výuce, ve které výuka nástroje zpravidla probíhá, v jejich užití 

neshledávám takový vzdělávací potenciál jako například pro výuku Hudební 

nauky či Hudební výchovy. Něco jiného však nabízí použití různých aplikací 

chytrých mobilních telefonů nebo tabletů. V dnešní době již většina dětí vlastní 

takové zařízení a je na učiteli, aby měl přehled a uměl doporučit vhodnou 

aplikaci na procvičování látky. I když jsou opět tyto aplikace zaměřené převážně 

na hudební nauku, žáci je mohou kromě procvičování čistě teoretických znalostí 

využívat pro zlepšení sluchových dovedností (analýza znějících různých výšek 

tónů, dur-moll akordů, jejich obratů, intervalů, apod.), které jsou ve výsledku 

důležité i pro hru na klavír (či jiný nástroj). Své sluchové dovednosti žáci využijí 

pro kontrolu správné hry z not, rozlišování jemných zvukových nuancí 

a v neposlední řadě posílení vnitřního sluchu a představivosti, kterou mohou 

dále využít například v improvizované hře. 

3.11 Magnetické a popisovací tabule 

Magnetickými tabulemi v dnešní době rozumíme bílé magnetické desky 

různých velikostí, na kterých může být podle zamýšleného využití napevno 

umístěn jakýsi základ pro daný předmět – v hudební výchově například notová 

osnova. K tabulím bývá k dostání odpovídající příslušenství magnetických 

předmětů – mohou to být obrázky, jednotlivé barvy, písmena, čísla, obrazce, 

symboly, znaky. S touto didaktickou pomůckou můžeme při výuce dobře 

uplatňovat princip doplňování, porovnávání, hledání chyby a podobně. 

                                                           
27 DOSTÁL, J. Interaktivní tabule - významný přínos pro vzdělávání. Časopis Česká škola (on-

line). Vydává Computer Press. Publikováno 28. 4. 2009. ISSN 1213-6018. 
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Z výše uvedeného vyplývá, že jsou tyto tabule oproti předešlé zmíněné 

pomůcce poněkud variabilnější. Oba dva druhy tabulí se aktuálně vyrábí 

převážně v bílé barvě (pro lepší čitelnost), od tmavých křídových tabulí se 

postupně upouští vzhledem k jejich větším nárokům na údržbu (prašnost kříd, 

mycí houba, dostupná voda). Pokud hledáček zaměříme na hudební 

magnetické tabule, na obou dvou typech tabulí se mohou napevno nechat 

vyrobit linky notové osnovy, případně hudební klíče. Další doplňky jsou čistě na 

učiteli a aktuální dostupnosti v obchodech. Běžně jsou k dostání barevné 

magnetky, magnetické noty od not celých až po dvaatřicetinové (které mohou 

být navíc pro přehlednost barevně odlišené), pomlky, posuvky (křížky, béčka, 

odrážky), taktové označení, písmena, další číslice atd. Můžeme tedy říci, že se 

v základu jedná o nauku elementárních prvků hudební nauky, na druhou stranu 

vyučující může díky magnetickým prvkům vytvářet nespočet modifikací úkolů 

k procvičování. Ve svých klavírních třídách velmi oceňuji popisovatelnou 

magnetickou tabuli, protože díky ní mohu rychle objasnit širokou škálu možných 

nejasností. Dobře se mi navíc osvědčuje metoda pouhé nápovědy nebo 

navádění žáka k výsledku s tím, že si na „rozlousknutí“ problému nakonec 

přijde sám. Cíleně tak v žácích podporuji schopnost propojování získaných 

informací a zdravou sebedůvěru, kterou díky samostatnému vyřešení problému 

získává. 

 

 

 

 

Obrázek č. 14 - magnetická tabulka 
s pevnou notovou osnovou a klíči 

Obrázek č. 15 – Velká magnetická tabule 
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3.12 Nástěnné tabule, plakáty, papírové tabulky (A4, A5) 

Tyto jednotlivé kategorie hudebně didaktických pomůcek jsem záměrně 

umístila dohromady, a to z toho důvodu, že se jedná převážně o materiály, 

které nabízí zhuštěnou a stručnou formou informace k určitému předmětu, 

či tématu. Jedná se o různě velké a různě obsáhlé papírové desky, které bývají 

z důvodu praktičnosti a trvanlivosti zalaminované. Samy o sobě neposkytují 

prostor k procvičování látky, naopak určité penzum učební látky shrnují. 

V oblasti hudby nabízí velké množství zpracovaných témat. Může se jednat 

o jednotlivá odvětví hudební teorie jako například elementární znaky a symboly 

pro zápis not, pomlk a hudebních klíčů, přehled stupnic, intervalů, akordů, 

italské názvosloví, organologii hudebních nástrojů, život a díla významných 

hudebních skladatelů atp. Charakteristickým znakem těchto pomůcek je 

stručnost a výstižnost dané problematiky, informace jsou zde většinou uváděny 

heslovitě bez doplňujícího textu kolem. Jsou doprovázeny názornými obrázky 

pro lepší představu a následné zapamatování látky. 

 
 

Obrázek č. 16 – Plakát Hudební výchova Obrázek č. 17 – Nástěnka Hudební nástroje 

 

Mohou být využívány jako stálá výbava učeben Hudební výchovy 

na základních školách či Hudební nauky a učeben jednotlivých nástrojů 

na základních uměleckých školách. Učitel se na ně může odkazovat během 

výuky a vnešní době chytrých mobilních zařízení, kterými již disponuje většina 

dětí, si žáci mohou pro vlastní potřeby pořídit fotografii, na které budou mít vše 
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přehledně uspořádané. Tento názor zmiňuji záměrně z toho důvodu, že žáci 

mladšího školního věku píší pomalu a leckdy po sobě svůj zápis v notýsku ani 

nepřečtou, je tento způsob tedy jak z časového, tak vzdělávacího důvodu 

efektivnější a ušetřený čas učitel může věnovat procvičování látky, odpočinkové 

aktivitě atd. 

3.13 Hudební kostky 

Další pro klavírní výuku vhodnou hudebně didaktickou pomůckou jsou  

hudební kostky. Jsou to dřevěné kostky se zakulacenými rohy o hraně 

v rozmezí 16-30mm. Na kostkách jsou buď symboly gravírovány, nebo 

předtištěny na papírových štítcích a přilepeny. Jednotlivé sady kostek jsou 

zaměřené na noty (jejich délky a výšky), pomlky, noty v houslovém a basovém 

klíči, krátké rytmické modely a označení pro základní pojmy italského 

hudebního názvosloví. 

Využívání hudebních kostek může být přínosné jak pro předmět Hudební 

nauka, tak v Hře na klavír. V Hudební nauce bychom žáky rozdělili do menších 

skupinek, aby se při hře dostalo na všechny. V klavírní výuce jakoukoli hru 

s hudebními kostkami můžeme okamžitě propojit s praxí u klavíru, což se mi na 

této pomůcce líbí. Ráda bych se v této souvislosti vrátila k provedení kostek, 

konkrétně velikosti, ve které jsou k dostání. Uchopování předmětů velikosti 

kolem 3cm podporuje a rozvíjí jemnou motoriku, která se v mladším školním 

věku utváří. Opět se tedy v použití této didaktické pomůcky můžeme kromě 

vzdělávacího výstupu opřít o pozitivní dopad na motorický vývoj dítěte. 

    

Obrázek č. 18 - Dřevěné hudební kostky 
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Vzhledem k tomu, že sama hudební kostky nevlastním a nemám s nimi 

ověřenou praxi, dovolím si zde citovat tipy na konkrétní využití přímo 

od výrobce. 

„Herní tipy: 

 Všechny níže uvedené náměty na hraní s kostkami jsou příklady, které 

může učitel libovolně měnit podle konkrétního rozvržení výuky. 

 Žáci pokládají notu, která jim padla na kostce, na správnou klávesu 

na klavíru. 

 Žáci mají za úkol zahrát na klavír zpaměti za sebou 3 až 5 not, které jim 

padly na kostce. 

 Žáci hází dvěma kostkami najednou a následně na klavír zahrají oba 

hozené tóny současně (druhou kostku lze dokoupit). 

 Pro výuku ve skupině: jeden žák hází a hraje na klavír, druhý ho 

kontroluje. 

 Kroužek improvizace: hra pro dva žáky, z nichž každý hodí jednou 

kostkou. Následně jeden žák zahraje oba tóny, které padly na kostkách, 

v jednom rytmu, druhý v jiném rytmu (např. žák 1 zahraje noty čtvrťové, 

žák 2 noty půlové). 

 Pojmenování/hraní intervalů: žáci řeknou název a/nebo zahrají určitý 

interval výše či níže od tónu, který padl na kostce. 

 Žáci mají za úkol správně zahrát/pojmenovat 15 tónů za 1 minutu. 

Smajlíka lze používat jako bonusové pole, možnost volby úkolu, 

přestávku apod.“28 

                                                           
28 Hudebni Vychova.cz [online]. In: . [cit. 2020-06-18]. Dostupné z: 

http://www.hudebnivychova.cz/katalog/ucebni-pomucky-kostky-s-notami/kostka-s-

notami-v-houslovem-klici-c2-az-g2/1710/ 
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3.14 Boomwhackers 

S tímto dnes již patentovaným hudebním nástrojem se můžeme setkat 

na poměrně různorodých pracovištích od vzdělávacích po léčebná střediska 

(najít vhodnější výraz). Svoji atraktivitu a tím i velký rozmach si boomwhackers 

zasloužily díky velmi jednoduché ovladatelnosti, nenáročnosti na dosavadní 

hudební vzdělání uživatele a poměrně nízkou pořizovací cenu. Přitom nabízejí 

širokou škálu možností jejich využití a jsou tedy šikovnou hudební pomůckou 

pro rozvoj hudebních dovedností. 

Boomhackers se vyvíjely v době vzniku různých junk kapel, což byla 

hudební uskupení, ve kterých hráči pro svoji hru využívali místo klasických 

hudebních nástrojů nejrůznější nepotřebné nebo rozbité věci původně sloužící 

pro jiný účel (junk = veteš, harampádí). Vybrané věci si buď hráči podomácku 

přizpůsobili, anebo ponechali v původním stavu. Tyto nástroje daly vzniknout 

nové neotřelé formě muzicírování. 

Prapůvodní verze boomwhackers nevznikla se záměrem vytvořit nový 

hudební nástroj pro junk kapelu, ale spíše náhodou roku 1994, když americký 

mladý ekonom Craig Rumsell rozřezával lepenku z balicího papíru na menší 

kousky, aby se vešla do kontejneru. Jak sám popisuje: „ Popadl jsem každou 

část do jedné ruky a udělal jsem totéž, co milión dalších lidí už tisíckrát… - 

bouchnul jsem s nimi jen tak pro radost o stehna a kuchyňskou linku. Hej, řekl 

jsem si, ty věci zní docela dobře a slyším odlišné tóny!29 Následně už jen stačilo 

nalézt vhodný materiál, který by oproti papírové lepence odolal dlouhodobému 

užívání a přitom si zachoval své hudební vlastnosti. Tyto požadavky dobře 

splňovaly trubky z plastu, u kterých jednotlivé výšky tónů pro lepší orientaci 

barevně rozlišil. 

Již o rok později založil Craig Rumsell společnost Drum Spirit a uvedl tak 

do oběhu základní diatonickou řadu boomwhackers s rozsahem c1 – c2. Později 

v roce 1998 přejmenovává společnost na Whacky Music a svoji působnost 

                                                           
29 Meet the creator [online]. Chroma-Notes LLC, c2011 - 2012, [cit. 2013-01-25] Dostupný z 

WWW: < http://chroma-notes.com/about.html>. 
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kromě distribuce boomwhackers rozšiřuje též o zpěvníky, noty, CD a metodické 

materiály pro využití ve vzdělávacích zařízeních. 

Nynější podoba boomwhackers umožňuje hru v rozsahu dvě a půl 

chromatické oktávy, zakoupením tzv. oktavátorů (Octavator Tubes) lze toto 

rozpětí rozšířit o třetí spodní oktávu. Většina e-shopů nabízí trubky v několika 

setech a jejich kombinacích. Více o jednotlivých řadách popíši v následujících 

odstavcích. 

Vzhledem k jednoduchosti, mnohostranné využitelnosti v šiřším kolektivu 

se boomwhackers rychle rozšířily po celém světě a zaujaly své místo v nejedné 

hudební třídě. V České republice byla donedávna k dostání pouze původní 

americká verze, tedy řada C, D, E, F, G, A, B, C se zpěvníky v anglickém 

jazyce. Aktuálně je v tuzemsku česká verze, tedy C, D, E, F, G, A, H, C se 

zpěvníkem v českém, dokonce i slovenském znění. Kromě zmíněného rozdílu 

pojmenování tónu B - H je třeba věnovat pozornost barevnému rozlišení 

jednotlivých trubek, které je též odlišné od původní americké verze. Pokud tedy 

pro hru využíváme barevnou notaci, či jinak využíváme barevnost trubek ve hře, 

neměli bychom tento fakt opomenout. 

Boomwhackers, jejichž název vznikl složením dvou anglických slov boom 

= burácet, dunět a whack = třísknout, praštit, řadíme mezi perkusní laděné 

hudební nástroje. Jsou to plastové, pro každý tón barevně rozlišené trubky. 

Každá trubka v závislosti na její délce představuje jeden tón. Nejdelší měří 

60 cm, nejkratší 28 cm, průměr je 5 cm. Čím je trubice kratší, tím je tón vyšší. 

Jak už překlad názvu napovídá, tón vzniká tak, že trubku uchopíme na jednom 

konci a druhým koncem udeříme o vhodný předmět, například stůl, opěradlo 

židle, druhá ruka, noha. Ze způsobu tvoření tónu můžeme vyvodit, že jeden 

hráč zvládne obsluhovat jeden až dva tóny z řady a tedy k pohodlnému zahrání 

melodie písně je potřeba více hráčů. I toto můžeme řadit k jednomu z benefitů 

boomwhackers, jelikož umožňují zapojení většího počtu hráčů (například školní 

třídy) do společného tvoření a podílení se na hudebním výsledku. 
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Co se týče zvuku, jeho sílu můžeme mírně ovlivnit intenzitou úderu 

a také zvoleným předmětem, do kterého „boucháme“. Úderem do měkkých 

předmětů získáme slabý zvuk, úderem do tvrdších silnější, zvučnější. 

Podle cílové skupiny uživatelů si můžeme zvolit, která řada bude 

nejvhodnější k pořízení. Pracujeme-li s menšími předškolními dětmi, je dobré 

začít například s pentatonickou řadou, nebo se základní diatonickou řadou 

C dur (c1 – c2), ze které odebereme f1 a b1 (h1) a tedy získáme pentatoniku. 

To z toho důvodu, že ať děti hrají po sobě či společně zahrají jakýkoli souzvuk, 

nedochází k nelibým souzvukům, tedy nevytváří se intervalové napětí. 

Pentatonika navíc navozuje uvolněnou uklidňující atmosféru a příjemné pocity, 

které děti velmi intenzivně vnímají a můžeme tak pozitivně ovlivnit jejich vztah 

k hudbě. 

Při volbě té které sady bychom neměli opomenout ani fyzický vývoj 

a dispozice hráčů. Tedy pro menší děti budeme do hry zařazovat kratší trubky 

(vyšší tóny), aby děti byly vůbec schopné s trubkami pohodlně manipulovat 

a jejich fyzický vývoj jim nebránil, případně neztěžoval samotnou hru. I tento 

faktor může ovlivnit vztah k muzicírování, potažmo k hudbě samotné. 

Ať už máme sadu v jakékoli oktávě, barevné schéma pro odlišení 

jednotlivých tónů je stálé. Například všechny tóny „c“ mají červenou barvu.  

Základem je řada laděná do diatonické C dur, dále trubky rozšiřující řadu 

o chromatické tóny a již zmíněné „čepice“ na trubky - oktavátory. 

Nyní pro přehlednost uvedu jednotlivé řady originálních boomwhackers 

a ukázku jejich české verze bobotubes. 

BW-PG Pentatonická sada s tóny c1, d1, e1, g1, a1, c2  

BW-DG C dur diatonická sada c1, d1, e1, f1, g1, a1, h1, c2  28-60cm 

BW-CG chromatická sada cis1/des1, dis1/es1, fis1/ges1, 

gis1/as1, ais1/b1 

 

BW-JG basová diatonická sada c, d, e, f, g, a, h  70-120cm 
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BW-KG chromatická sada cis/des, dis/es, fis/ges, gis/as, 

ais/b 

 

BW-EG 
sopránová sada cis2/des2, d2, dis2/es2, e2, f2, 

fis2/ges2, g2 

18-28cm 

 

Obrázek č. 19 - Boowhackers s oktavátory 

Přidáním tzv. oktavátorů na basovou sadu, získáme tóny velké oktávy, 

a tedy rozšíříme zvukový rejstřík na tři a půl oktávy 

 

Obrázek č. 20 - Bobotubes - česká verze Boomwhackers 

Jak je z obrázku č.12 patrné, princip nástroje je zachován, ale pro 

jednotlivé tóny jsou použity odlišné barvy. Pokud tedy budeme chtít využít 

některou již hotovou grafickou partituru, nejprve bychom si měli ověřit, jestli je 

tvořena pro Boomwhackers, nebo pro jejich českou verzi Bobotubes. 

Zařazením boomwhackers do výuky velmi podporujeme rytmické 

a melodické cítění jednotlivce a v neposlední řadě také týmovou práci 
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v kolektivu a schopnost spolupráce. Velká výhoda spočívá v jednoduchosti 

použití bez vysokých nároků na předchozí hudební znalosti a možnost 

současného zapojení větší skupiny hráčů, jelikož na jednoho pro pohodlnou 

obsluhu připadá jedna, maximálně dvě roury (tóny). Hudební nástroj je tedy 

vhodný pro široké spektrum lidí podle věkového i hudebně znalostního kritéria. 

Jejich uplatnění najdeme jak ve vzdělávacím sektoru, tak různých 

rehabilitačních a podpůrných střediscích, při firemních teambuildincích 

a podobně. 

Jak z výše uvedeného vyplývá, boomwhackers nebo jejich česká verze 

bobotubes jsou vhodné pro použití v malém nebo středně velkém kolektivu, 

a proto budou přínosem a zpestřením v hodinách Hudební výchovy. Pro výuku 

klavíru jako takovou tato pomůcka pozbývá svého významu, jelikož je její 

použití cíleno pro více hráčů, tedy nikoli pro individuální výuku, která je pro 

studium nástroje (klavíru) typická. Pokud bychom boomwhackers chtěli využít 

pro hru rytmu nebo zvýraznění pulzace skladby, bude v klavírní výuce 

vhodnější využít například ozvučná dřívka, malý bubínek apod. 

Cítění pulzu, akordická hra současně – pulzace 

Podobným způsobem jako u orffovských nástrojů můžeme pracovat 

i s boomwhackers. Nejprve zvolíme vhodnou píseň, kterou v ideálním případě 

žáci znají, nebo její nácvik zařadíme do předchozích hodin před tuto aktivitu. 

Zpočátku volíme písně spíše jednodušší (na dvou, třech akordech), například 

vybrané lidové a umělé písně ze zpěvníků Já písnička 1, 2. Podle harmonie 

rozdělíme trubky do skupin podle akordů a přiřadíme hráče. S žáky si píseň 

zazpíváme s tím, že nejprve všichni tleskají, pleskají do stehen, nebo dupají 

pulz písně. Když je toto zvládnuté, domluvíme si signál, aby věděli, kdy která 

skupina má hrát a trubky ladily s písní. Můžeme například vyrobit barevné karty, 

které budeme zvedat, nebo označení akordu (např.: C), případně tóny rozepsat. 

Pokud máme k dispozici projektor nebo interaktivní tabuli, je vhodné píseň 

zobrazit, aby se žáci neztráceli, měli přehled o celém průběhu písně a lépe se 

orientovali v její časové ose (kdy mají hrát). 
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Rytmické domino 

Na principu domina můžeme realizovat velké množství aktivit. Zapojením 

boomwhackers kromě posilování hudební paměti a vnímání rytmu pomáháme 

současně zlepšit koordinaci pohybů. Utvoříme kruh a každý hráč dostane jednu 

trubku. Trubky vybereme tak, aby sousedící tvořily libozvučný souzvuk. Podle 

možností třídy zvolíme jeden až dvoutaktový rytmický model, kterým zahájíme 

domino. Sousedící hráč po levé ruce model zopakuje a přidá k němu vlastní 

vymyšlený rytmus. Takto postupuje rytmická štafeta celým kroužkem. Časem 

můžeme zařazovat obměny co se týče zvoleného tempa, taktu, dynamiky 

a nakonec zapojení rozlišování , které části těla nebo předměty hráč pro svůj 

rytmus využívá.  

Udržení vybraného tónu v paměti 

Tato aktivita je zaměřena na vnímání a rozlišování různých výšek tónu, 

posilování paměti, udržení koncentrace při rušivých vlivech. Učitel rozdá 

každému dítěti po jedné trubce a nechá jim chvíli, aby si každé na svoji rouru 

zahrálo a zjistilo tak výšku tónu. U sebe má stejnou škálu tónů. Úkolem dětí je 

zapamatovat si, jak zněla právě jejich roura. Následně se děti otočí k učiteli 

zády, učitel zahraje jeden z tónů a postupně se hlásí ty děti, jejichž tón podle 

jejich paměti učitel použil. K této kavitě můžeme použít šátky k zavázání očí, 

děti pak o to více vnímají slyšené zvuky a nejsou rozptylovány optickými vjemy. 

Pokud tuto činnost provádíme s menšími dětmi, volíme takové tóny, které jsou 

od sebe vzdálené alespoň o malou/velkou tercii. S většími dětmi pracujeme 

s celou diatonikou, s poslechově vyspělou třídou i s chromatickou řadou. 

Stupnicová škatulata 

Touto činností upevňujeme vnímání, rozlišování a porovnávání výšek 

tónů a současně týmovou práci dětí ve skupině. Děti si zavážou oči šátkem 

a učitel každému rozdá jednu trubku v rámci jedné tóniny, jedné stupnice. 

Úkolem dětí je poslechem zjistit výšku své roury a seřadit se do řady tak, aby 

šly tóny vzestupně nahoru nebo naopak sestupně dolů. Můžeme tak procvičit 

aktuálně probíranou látku hudební teorie (stupnice durová, mollová aiolská, 

harmonická, melodická). Poté lze aktivitu rozšířit tím, že učitel řekne, o jakou 
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tóninu se jedná a úkolem každého z dětí je určit správný název výšky tónu, 

kterou drží. 

Hra podle různých typů grafických partitur 

Pokud žáci doposud neovládají notový záznam, je zde nápomocné 

barevné rozlišení jednotlivých tónů. Učitel vytvoří tabulku ze čtverců, kde 

sloupce značí čtvrťové doby a řádky jednotlivé tóny. Každý žák sleduje „svůj“ 

řádek a zároveň vidí, kdy se blíží doba jeho hry. Ústřední motiv Haydnovy 

symfonie G dur č. 94, lidově zvané Surprise bude tedy vypadat takto. 

 

Obrázek č. 21 - Grafická partitura pomocí čtverců 

V dnešní době, kdy je již hra na boomwhackers velmi rozšířená, vzniká 

mnoho videí, podle kterých žáci mohou skladbu hrát (Obrázek č. 21). 

 

Obrázek č. 22 - Audiovizuální grafická partitura bez not 
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Jednou z možností, jak zaznamenat píseň nebo skladbu tak, aby bylo 

jasné, který žák má zrovna hrát, je klasický záznam do not s tím rozdílem, že 

jednotlivé noty jsou stejně barevné jako odpovídající trubka boomwhackers. 

Žák tedy sleduje notový záznam a je připraven na svoji chvíli s „tou jeho“ 

barvou v notovém záznamu. 

 

Obrázek č. 23 - Barevná notace 
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3.15 Hudební domino 

Další zábavnou pomůcku může představovat hudební domino. 

Na českém trhu jsem se zatím setkala se dvěma typy. První se zabývá 

hudebními nástroji, druhé délkami not nebo rytmickými modely. 

Princip domina je podle mého názoru všeobecně známý, a tak přejdu 

rovnou k části jeho využití ve výuce. Pokud bychom tuto hru chtěli zařadit do 

výuky Hudební nauky, měli bychom mít připraveno více balení, aby se mohly 

účastnit všechny děti, které rozdělíme do menších skupinek. Předejdeme tak 

hašteření mezi žáky o to, kdo zrovna bude na tahu apod. 

V hodinách klavíru bych volila variantu s délkami not nebo rytmickými 

motivky, které přinesou větší užitek než použití domina s hudebními nástroji. 

Velkou výhodou je počet žáků v počtu 1-2 a tedy hra je dynamičtější a zároveň 

máme větší prostor na okamžitou aplikaci do praxe – žák poskládá rytmus, 

který vzápětí zatleská a nejlépe i zahraje. Můžeme navíc vytvářet různé varianty 

– jednou žák tleská, podruhé dupe, nebo hraje 3. prstem pravé ruky, potom levé 

apod. 

 

Obrázek č. 24 – Hudební rytmické domino 
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4 Dotazník a jeho položky 

Pro potřeby mé diplomové práce jsem vytvořila dotazník, který jsem 

následně rozeslala elektronickou poštou, případně s respondentem údaje 

vyplňovala telefonicky.  

Dotazník jsem pomyslně rozdělila na čtyři části. První část (otázky 1-4) 

zjišťuje základní informace o respondentovi, druhá část (otázky 5-7) je 

zaměřena na aktivnost tázaného v hudebním světě mimo pedagogickou činnost 

a důvody, ze kterých pedagogickou činnost vykonává. Třetí nejobsáhlejší část 

otázek se zabývá přímo konkrétními hudebně didaktickými pomůckami a jejich 

využitím v praxi jednotlivých respondentů. Poslední uzavírající část dotazníku 

zjišťuje zájem pedagogů o vytvoření příručky pro pedagogy, která by byla 

uceleným „průvodcem“ aktuálně dostupnými hudebně didaktickými pomůckami. 

Vzhledem k vyššímu počtu otázek (19) jsem zvolila metodu odpovědí formou 

výběru z možností, nebo zaškrtáváním více možných odpovědí. Oboje zmíněné 

jsem doplnila o možnost „Jiné..“ pro případ, že by ani jedna z nabízených 

možností nebyla vyhovující. Jednu otázku (15) jsem ponechala s otevřenou 

odpovědí, jelikož se týká osobních zkušeností každého jednoho respondenta 

s tou kterou pomůckou. 

Hlavním cílem tohoto dotazníku je zjištění těchto informací o: 

 šíři, frekvenci a oblibě využívání hudebně didaktických pomůcek, 

na jejichž základu je postaven výběr a charakteristika jednotlivých 

pomůcek 

 tendenci využívání pomůcek pedagogů v průběhu jejich praxe 

 zájmu získání ucelených informací o hudebně didaktických pomůckách 

využitelných ve studiu Hry na klavír 
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4.1 Položky dotazníku 

1) Pohlaví 

2) Dosažené vzdělání 

3) Věk 

4) Délka dosažené pedagogické praxe 

5) Kromě pedagogické činnosti se aktivně věnuji hudební praxi. (hraji, 

vystupuji na koncertech, jsem členem souboru apod.) 

6) Mimo vystudované školy se nadále aktivně zajímám o aktuální 

pedagogické poznatky a vzdělávám se. (semináře, workshopy, kurzy, 

vyhledávání informací, konzultace s kolegy apod.) 

7) Své povolání klavírního pedagoga vykonávám… (zaškrtněte všechny 

vyhovující odpovědi) 

8) Při své práci využívám hudebně didaktické pomůcky. 

9) Při své práci bych rád(a) používal(a) hudebně didaktické pomůcky, ale 

nevím jak. Pokud pomůcky využíváte, přejděte na další otázku. 

10) Pokud hudebně didaktické pomůcky ve výuce klavíru nepoužíváte, 

z jakého důvodu? Pokud pomůcky využíváte, přejděte k následující 

otázce. 

11) Hudebně didaktické pomůcky používám… (u každého čísla vyberte mezi 

a) b) c) , tedy dohromady 3 zaškrtnutá políčka) 

12) Kolik minut (odhadem) věnujete s žáky práci s didaktickými pomůckami 

v rámci jedné vyučovací hodiny? 

13) Používání konkrétních hudebně didaktických pomůcek cílím 

a promýšlím... (vyberte jednu z možností) 

14) Vyberte všechny hudebně didaktické pomůcky, které ve své výuce 

využíváte. 
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15) Stručně popište, proč využíváte právě tyto vámi vybrané hudebně 

didaktické pomůcky. (důvod uveďte ke každé jedné pomůcce) 

16) Které hudebně didaktické pomůcky ze své praxe hodnotíte v jednotlivých 

ročnících jako efektivnější? 

17) Které hudebně didaktické pomůcky hodnotíte jako vhodné pro použití 

spíše při výuce (s učitelem) x spíše doma (samostudium, pomoc 

rodinných příslušníků)? 

18) Setkal(a) jste se během své pedagogické praxe s publikací, skripty, 

příručkou, která by byla pro pedagogy klavíru jakýmsi průvodcem všech 

dostupných a využitelných hudebně didaktických pomůcek? Pokud ano, 

uveďte název do možnosti "Jiné.." 

19) Uvítal(a) byste jako začínající pedagog publikaci na způsob výše 

zmíněného "průvodce" hudebně didaktickými pomůckami pro svoji 

výuku? 

  



 

67 

 

4.2 Vyhodnocení dotazníku 

Do mého dotazníkového šetření se zapojilo celkem 40 klavírních 

pedagogů (31 žen a 9 mužů), kteří aktivně vykonávají, nebo v minulosti 

vykonávali pedagogickou činnost na základních uměleckých školách. Nejvyšší 

dosažené vzdělání respondentů v rámci oboru je magisterské studium, které 

má ukončené téměř polovina tázaných. Věková hranice účastníků se pohybuje 

přibližně mezi 18 a 50 roky. Nejvíce zastoupená byla věková kategorie 25 až 35 

let (více než 50%). Poslední položkou první části dotazníku byla zjišťována 

délka pedagogické praxe, která se pohybovala od „méně než jeden rok“ 

do „více než 15 let“. Všechny kategorie zde byly zastoupeny, nejhojněji však 

v možnosti „10 až 15 let“. 

Z výše uvedeného vyplývá, že se do dotazníkového šetření zapojila 

poměrně různorodá skupina pedagogů, ve které převládali respondenti ve věku 

25-35 let s pedagogickou praxí 10-15 let. 

4.2.1 Tendence pedagogických pracovníků 

Druhou část dotazníku jsem zaměřila na chování a postoj respondentů 

k dalšímu vzdělávání v oboru, či vlastní hudební aktivitě mimo pedagogickou 

činnost. 

Výsledky této části vnímám pro směřování pedagogů jako více než 

pozitivní. 33 účastníků uvedlo, že se kromě pedagogické činnosti aktivně věnují 

dalším hudebním činnostem (vystupování na koncertech, hra v souboru, kapele 

apod.). 38 se i nadále vzdělává v oboru pravidelně, nebo příležitostně. Pouze 

sedm respondentů uvedlo, že nevykonávají další hudební aktivitu a dva se již 

nevzdělávají vůbec, nebo jen výjimečně. 

Poslední položkou této části dotazníku bylo zjištění informací o tom, co je 

pro respondenty motivací k vykonávání pedagogické činnosti. Záměrně jsem 

v této otázce ponechala možnost volby více odpovědí, včetně možnosti „Jiné..“. 

Zde již přikládám graf (Graf č. 1), na kterém jsou vidět jednotlivé výsledky. 
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Graf č. 1 

 

4.2.2 Užívání konkrétních hudebně didaktických pomůcek 

Ve třetí, pro moji diplomovou práci nejzásadnější části dotazníku 

vyhodnocuji četnost a důvody užití jednotlivých pomůcek ve výuce klavíru. 

Výsledky těchto otázek sloužily jako základ pro  výběr jednotlivých dále 

charakterizovaných pomůcek kapitoly Didaktické pomůcky. Dále z těchto otázek 

dotazníku logicky vyplynula i oblíbenost jednotlivých pomůcek, kterou přikládám 

v následujících dvou grafech Graf č. 2 a Graf č. 3). 

Graf č. 2 
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Graf č. 3 

 

 

V dotazníku jsem ponechala prostor i pro vyjádření těch, kteří hudebně 

didaktické pomůcky nevyužívají. Z celkového počtu čtyřiceti pedagogů do této 

kategorie spadalo pouze šest respondentů.  

Graf č. 4 
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Následující otázkou dotazníku bylo zjištění informací, jakým způsobem 

přistupují pedagogové k výběru a používání pomůcek. Zpětně vyhodnocuji 

složitost formulace a vyplnění otázky (respondent měl vybrat tři odpovědi, 

ke každému číslu jednu), což v některých případech vedlo k neúplnému 

vyplnění odpovědí. Vhodnější by pravděpodobně bylo rozdělení na tři různé 

otázky. I přesto lze z odpovědí vyčíst tendenci ke kreativnímu a individuálnímu 

přístup pedagogů výběru didaktických pomůcek žákům, jelikož byly hojně 

zastoupeny odpovědi 2b (pomůcky využívám různé, obměňuji je, vytvářím 

nové) a 3a (pomůcky vybírám na základě promyšlení jejich účelu, vzdělávacího 

výstupu). 

Graf č. 5 
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Zajímavých ukazatelem tendencí pedagogů je doba, kterou věnují s žáky 

práci s pomůckami. Jak je z Grafu č. 6 patrné, nejhojněji se hodnota těchto 

aktivit pohybuje mezi 5-10 minutami a 10-15 minutami. 

Graf č. 6 
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Z Grafu č. 7 je patrné, že drtivá většina pedagogů, kteří se účastnili 

tohoto průzkumu, volí vhodné pomůcky dle individuálních potřeb žáků. Pouze 

malé procento dotázaných nebere na věk, vyspělost, či individuální potřeby 

žáků zřetel. 

Graf č.7 
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5 Závěr 

Ve své diplomové práci jsem s využitím odborné literatury popsala 

psychický a psychomotorický vývoj dítěte ve vztahu k hudebním činnostem. 

Poukázala jsem na pozitivní vliv užití vybraných hudebně didaktických pomůcek 

v období mladšího školního věku dítěte a důležitost jejich výběru vzhledem 

k věku dětí. 

Na  základě výsledku jedné z otázek dotazníku jsem podrobně popsala 

jednotlivé hudebně didaktické pomůcky, které jsou vhodné pro studium klavíru 

na základních uměleckých školách. Popis využití pomůcek jsem uvedla jak 

v zasazení do předmětu Hudební nauka, tak Hra na klavír, který jsem doplnila 

o vlastní zkušenosti.  

Nové didaktické pomůcky v současné době vznikají (především pro 

rychle se rozvíjející mobilní platformy) poměrně často, a nebylo tedy cílem této 

práce vyjmenovat, či popsat všechny. Zaměřila jsem se především na tradičně 

používané, nebo takové, s jejichž využitím mám osobní zkušenosti. V tomto 

ohledu může tato diplomová práce inspirovat začínající učitele a pedagogy při 

volbě vhodných hudebně didaktických pomůcek a jejich začlenění do výuky 

dětí. Cíl, který jsem si na začátku práce vytyčila, jsem dle mého názoru naplnila.   

  



 

74 

 

6 Použité prameny a literatura 

Česká Orffova společnost [online]. [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: http://www.orff.cz/ 

Hudebni Vychova.cz [online]. In: . [cit. 2020-06-18]. Dostupné z: 

http://www.hudebnivychova.cz/katalog/ucebni-pomucky-kostky-s-notami/kostka-s-

notami-v-houslovem-klici-c2-az-g2/1710/ 

Meet the creator [online]. Chroma-Notes LLC, c2011 - 2012, [cit. 2013-01-25] Dostupný z 

WWW: < http://chroma-notes.com/about.html>. 

ČÁP, Jan a Jiří MAREŠ. Psychologie pro učitele. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-

7367-273-7. 

DOSTÁL, J. Interaktivní tabule - významný přínos pro vzdělávání. Časopis Česká škola (on-

line). Vydává Computer Press. Publikováno 28. 4. 2009. ISSN 1213-6018. 

HOLAS, Milan. Hudební nadání aneb Otázky hudebně psychologické diagnostiky. Praha: 

Akademie múzických umění, 1994. ISBN 80-85883-007. 

JANŽUROVÁ, Zdena, Luboš SLUKA a Milada BOROVÁ. Klavírní školička pro děti 4-7 leté: 

pedagická publikace s metodickým návodem pro výuku předškolníchj a raně školních 

dětí na LŠU se zaměřením i ke čtyřruční hře a ke hře z listu. 3. uprav. vyd. Ilustroval 

Josef PALEČEK. Praha: Panton, 1989. 

LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 1998. Psyché 

(Grada). ISBN 80-7169-195-x. 

MAREŠ, Jiří. Pedagogicko-psychologický výzkum založený na obrazovém 

materiálu. Československá psychologie: časopis pro psychologickou teorii a praxi. 

ACADEMIA, 2002, XLVI (2). ISSN 0009-062X. 

POŠ, Vladimír. Perspektivy Orffovy školy v hudební výchově. Praha-Bratislava: Editio 

Supraphon, 1969. 

SEDLÁK, František a Hana VÁŇOVÁ. Hudební psychologie pro učitele. Praha: Karolinum, 

2013. ISBN 978-80-246-2060-2. 

SEDLÁK, F., 1988. Didaktika hudební výchovy na prvním stupni základní školy: Učebnice pro 

studenty pedagogických fakult, Praha: SPN. 

RYCHLÍK, Jan a kol. Moderní instrumentace. 1. Vyd. Praha: PANTON, 1968. 

TICHÁ, Libuše. Slyšet a myslet u klavíru: práce na rozvoji talentu interpreta-klavíristy. Praha: 

Akademie múzických umění, 2009. Hudební pedagogika. ISBN 978-80-7331-151-3. 

http://www.orff.cz/


 

75 

 

VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Vyd. 2., dopl. a přeprac. 

Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2153-1. 

 



 

1 

 

Příloha č. 1 – Opěrné písně Ladislava Daniela 
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